


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

يف اإطاللة هذا العدد من جــــذور  يحدونا اأمل كبري اأن ي�صود يف م�صهدنا 
الثقايف روح التجديد الذي يعد اأ�صا�صًا لبقاء اأي م�صروع على قيد احلياة.

وموؤ�ص�صاتنا الثقافية بجميع اأ�صكالها وتعدد اأدوارها الثقافية خيَّم عليها 
لأي  متهيئة  غري  اأ�صبحت  حتى  الأمد  عليها  وطال  الثقايف  التوارث  من  نوع 
جتديد قد يحرك الدماء الراكدة اأو يفتح م�صامات جديدة يف ج�صد الثقافة 

الكبري.
وبالتايل انطفاأ روح احلما�ض وانقطع الوقود الذي يدير احلراك الثقايف.
وكل املمانعات واملمار�صات اخلاطئة التي متانع ثقافة التجديد املن�صبط 

ل تعدو اأن  تكون اإما ل�صوء فهم اأو ل�صوء مق�صد اأو لكليهما معًا.
اإنَّ ثقافة التجديد يف امل�صهد الثقايف ل تعني م�صادرة احلقوق اأو اإلغاء 

الواجبات اأو فر�ض ثقافات جديدة.
الآخرين  اأمام  املجال  واإف�صاح  الأدوار  وتبادل  احلراك  من  نوع  اإنها 

ليمار�صوا حقهم امل�صروع يف امل�صاركة والعمل.
وعندما ين�صد امل�صهد الثقايف جتديد الثقافة عليه اأوًل اأن يوؤمن التجديد 

وتقبل الآخر وفق روؤيته اجلديدة التي يريد اأن يري بها العمل املنوط به.

ثق�فة التجديد
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جـــــذور

ونحن اإْذ نزف لقراء جــــذور هذا العدد ناأمل اأن يجدوا على مائدته 
روحًا من الإرث الثقايف الكبري الذي ت�نطلق عنه ثقافتنا العربية راجني منهم 
التوا�صل يف �صبيل تعميق اآطروحاتها الثقافية وتنوعها باأدوات نقدية حديثة 
يعزز  وثقايف  علمي  جتديد  نحو  منه  وتنطلق  وا�صتيعابًا  فهمًا  القدمي  ته�صم 

هويتنا الثقافية وير�صخ خ�صو�صيتنا التي نن�صدها.

رئيــ�س التحـريـر
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الهمز والت�سهيل يف العربية

»بحث يف القراءات القراآنية«

حممد خــان)*(

َيبُدو بع�ض اال�شطراب يف  مواقف العلم�ء ب�ش�أن الهمزة، اإذ اختـلطت 
�شورته� ب�شورة االألف، مم� اأّدى ببع�شهم اإىل اأن يقّرر اأنهم� مرتادفت�ن. 
ومرّد ذلك اإىل اأن الهمزة اتخذت �شورة االألف يف بداية التدوين بحروف 
ب�لهمزة،  النطق  األ�شنته� يف  تف�وتت  العربية  القب�ئل  اأن  االأبجدية؛ كم� 
كل  يف  بذاته  ق�ئم  )حرٌف(  اأو  �شوٌت،  الهمزة  اأّن  املبدئي  ومنطلقهم 

اأو�ش�ع الكلمة، )يف اأوله� وو�شطه� و اآخره�(.
يق�ل:  مرادفه.  والّنرب  والع�شر،  ال�شغط  معن�ه  اللغة  الهمز يف  اإن 
َنرب احلرف ينرُبه نربًا: همزه. ويف احلديث، ق�ل رجل للنبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم: ي� َنبَيء اهلل، فق�ل: ال َتـنرُب ب��شمي اأي: ال تهمز. ويف رواية: 
اإّن� مع�شر قري�ض ال ننرب اأي: ال نهمز، الأن قري�شً� مل تكن تهمز يف كالمه�. 
ف�أنكر  فهمز.  املدينة،  ب�لن��ض يف  ي�شلي  الك�ش�ئي  ُقّدم  املهدي  حّج  ومل� 
اأهل املدينة عليه، وق�لوا: تنرب يف م�شجد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

)*(  عميد كلية اآلداب واللغات بجامعة بسكرة - الجزائر.
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والعلو)2(. وعّرفه جممع  الرفع  يدّل على  اأ�شله  والنرب يف  ب�لقراآن)1(؟! 
اللني  ب�شوت  النطق  عند  حنجرّي  »توّتر  ب�أنه:  ب�لق�هرة  العربية  اللغة 
ي�شمع ك�أنه همز. وقد ُرويت هذه الظ�هرة عند البدو قدميً�، كم� ت�شمع 
له� من املع�جم العربية  االآن لدى بع�ض البدو«. والنتيجة االأوىل التي نح�شّ
اأن املق�شود ب�لهمز والنرب: االإ�شم�ع بتقوية ال�شوت واالرتك�ز عليه. وبهذا 
الهمزة  »واإمن� �شميت  ب�لهمزة. ق�ل:  ت�شميته�  175هـ(  عّلل اخلليل )ت 
، فتهمز عن خمرجه�. تقول: يهّت فالن  يف احلروف، الأنه� تهمز، َفُتَهتُّ
هّت� اإذا تكلم ب�لهمز«)3(. ولقد عّد العلم�ء الهمزة اأحد حروف املعجم، 
فجعله� اخلليل يف نه�ية ترتيبه لالأ�شوات)4(. وقّدمه� �شيبويه )180هـ( 
اأن  »اعلم  ابن جني)392هـ(:  وق�ل  االألف)5(.  قبل  فو�شعه�  ترتيبه،  يف 
االألف  ف�أوله�   ، ت�شعة وع�شرون حرف�  الك�فة  اأ�شول حروف املعجم عند 

واآخره� الي�ء على امل�شهور من ترتيب حروف املعجم«)6(. 
واأبو العب��ض املربد )285هـ( يعده� ثم�نية و ع�شرين حرفً�، ويجعل 
اأوله� الب�ء،و يدع االألف من اأوله�. ويقول: هي همزة، وال تثبت على �شورة 
األف  قوله:  االألف من مثل  بلفظ  املربد  م� عرّب عنه�  وكثريًا  واحدة)7(. 
امل�ش�رعة، واألف اال�شتفه�م، واألف�ت الو�شل والقطع)8(. وكذلك فعل ابن 
االألف«)9( وهوؤالء م�شبوقون  له�  »الهمزة، ويق�ل  يعي�ض )643هـ( فق�ل: 
يف هذا اال�شطراب مب� ُروي عن الفّراء )209هـ( اأنه ق�ل: »الهمزة هي 
ابن  ح  ويو�شّ همزه�«)10(.  ُترك  الهمزة  هي  ال�ش�كنة  واالألف  االأ�شل، 
جنّي هذا التداخل بني االألف والهمزة ق�ئاًل: »االألف ال تكون اإال �ش�كنة، 
واإمن�  خمرج�هم�«)11(.  اختلف  واإن  واحدة،  الهمزة  و�شورة  ف�شورته� 
كتبت الهمزة واوًا مرة اأو ي�ء اأخرى يف امل�شحف على مذهب اأهل احلج�ز 
يف التخفيف. ولو اأريد حتقيقه� األبّتة لوجب اأن ُتـكتب األف� على كل ح�ل، 

د هذا الراأي اأنه� ر�شمت يف بع�ض  امل�ش�حف ب�الألف يف مثل:  ويع�شُ
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»التفت�زاين«  بينهم�  فرق  وكذلك  �َشْيٍ�(.  من  و)اإْن  )ي�شتهِزُاون( 
حروف  اأو�شط  هي  التي  للمّدة  ا�شم  »االألف  الك�ش�ف:  ح��شية  يف  فق�ل 
العلم�ء  اآخره�«)12(. وعلى الرغم مم� ذكره  التي هي  )ج�ء( والهمزة 
ليفّرقوا بني الهمزة واالألف، ف�إنهم� يف االأ�شل �شوت االألف يف اأول الكلمة؛ 
الأن كّل حرف �شميته يف اأول حروف ت�شميته لفظه بعينه اأال ترى اأنك اإذا 
قلت: )جيم( ف�أول حروفه جيم، وكذلك اإذا قلت: )األف( ف�أول احلروف 
التي نطقت به� همزة، فهذه داللة وا�شحة على كون الهمزة مع التحقيق 

األفً�)13(.
 )JEAN CANTINEAU :من هذه االأ�ش�ض ك�ن منطلق )ج�ن ك�نتينو
احللق،  اأق�شى  من  �شديد  حرف  وهي  ال�ش�مية،  اإىل  الهمزة  ن�شبة  يف 
 )lap( »ب�لعربية، و»اآاَلْب )Lép( »ك�ن ير�شم ع�دة بعالمة تدعى »اأَِليْف
ُعَف يف االآرامية اإال اإذا ك�ن يف  ب�الآرامية، و»اأَْلْف« )àlf( ب�حلب�شية. وقد �شَ
اأول الكلمة فيم� يظهر، وَفَقَد تقريبً� كّل قيمته احلرفية، وخ�شو�شً� اآخر 

الكلمة حيث مل ي�شتعمل اإال للداللة على احلرك�ت)14(.
الكت�بة  من  م�أخوذ  وهو   - النبطي  اخلط  العرب  اأخذ  وعندم� 
االآرامية، واجهتهم م�شكلة ت�شجيل هذا ال�شوت، فكتبوا )االألف( يف اأول 
الكلمة رمزًا للهمزة، وال ينطق اأول الكلمة اإال همزة، وا�شطروا اإىل ر�شمه 
اآخر الكلمة داللة على حرف املّد)15(. اأم� اإذا ك�ن املّد ب�لفتح و�شط الكلمة 
فقد اأ�ش�روا اإليه ب�ألف �شغرية فوق احلرف يف مثل: الرحَمـ'ـن واالإَن�َشـ'ـن 
ال�شريف. وم�زال هذا االإجراء   الكيفية دّونوا امل�شحف  والكَتـ'ب. وبهذه 
اإلخ. وم�  وَلــ'ـكن...  واإَلــ'ـه  َهـ'ـذا،  الكلم�ت نحو:  االإمالئي مّتبعً� يف بع�ض 
به� بع�ض  التي ج�ء  ال�شري�نية  الكت�بة  اإال ع�دة معروفة يف  الر�شم  هذا 
العرب من العراق، ونتج عنه� اخلط الكويف)16(. ومم� يوؤيد هذا االجت�ه 
م� ق�له اإبراهيم اأني�ض: »وقد متيزت الهمزة لدى وا�شعي االأبجدية من 
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رمزًا  له�  وو�شعوا  حرفً�،  اأو  �ش�كنً�،  �شوتً�  بو�شفه�  القدم�ء  ال�ش�ميني 
كت�بيً� م�شتقاًل، واأطلقوا عليه� ا�شمً� خ��شً� هو االألف«)17(. ومعنى ذلك 
اأن االألف ك�نت توؤدي وظيفة الهمزة حينم� مل تكن ت�شميته� موجودة، فلم� 
توّزعت داللته� بني ال�شوت احلنجري والفتحة الطويلة ا�شتحدثت ت�شمية 
الهمزة لل�شوت احلنجري، وبقيت االألف للحركة الطويلة)18(. �ش�أنه� يف 
ذلك �ش�أن الرمز )ح( مثاًل، ف�إنه� توؤدي ثالث وظ�ئف، وم� ميزوا بينه� 
اإال ب�الإعج�م. وم� ك�ن القدم�ء لي�شتطيعوا التفريق بني الهمزة واالألف 
)170هـ(  الفراهيدي  اخلليل  و�شع  اأن  بعد  اإال  الرمز  اأح�دية  ب�شبب 
التي  املوا�شع  يف  بو�شعه  بعدئذ  وق�موا  للهمزة.  رمًزا  )ء(  عني  ن�شف 
يهمزونه� يف القراآن الكرمي، فك�نت فوق اأحد اأحرف اللني اأو حتته اأو يف 
ال�شطر. وك�نوا قد كتبوا �شورة الهمزة ب�شورة احلرف الذي يوؤول اإليه يف 
التخفيف اأو الذي يقرب منه، واأهملوا املحذوفة فيه، ور�شموا املبتداأ به� 
األفً�)19(. وق�ل ابن در�شتويه )347هـ(: »اعلم اأن الهمزة حرف ال �شورة 

له يف اخلط، واإمن� تكتب على �شورة حروف اللني«)20(.
الكلمة  اأول  يف  الهمزة  بني  التفريق  وجب  وغريه  القول  هذا  ومن 
حديثن�  بداية  يف  قلن�  ولقد  اآخره�.  يف  والهمزة  و�شطه�،  يف  والهمزة 
ال�شوت  ب�ل�شغط على  االإ�شم�ع، وذلك  قوة  به  املق�شود  اإن  الهمز:  عن 
اأحرف اللني  اأحد  واالرتف�ع به ح�شب درج�ت الت�شويت. ف�إذا م� قّوين� 
الأنه�  اللينة  للحروف  تقوية  الهمز  يكون  وبذلك  همزن�ه.  قد  كن�  مثال 
من  �شوت  الهمزة  اأن  اإىل  ذهبن�  م�  اإذا  ال�شواب  جن�نب  وال  �شعيفة. 
�أما  اللغ�ت.  بقية  �ش�أن  ذلك  يف  �ش�أنه�  الكلمة  اأول  يف  العربية  اأ�شوات 
ماكان منها يف و�سط �لكلمة �أو يف �آخرها فمبدلة �أو ز�ئدة، وك�ن رمزه� 
الكت�بي هو االألف يف بداية ا�شتعم�ل الكت�بة لدى العرب، وعندم� اأرادوا 
ت�شجيل حركة الفتحة الطويلة - وهي حرف �ش�كن عندهم - رمزوا له� 
ب�ألف �شغرية يف مثل )الَعــ'ـلمني(. وقد عرفن�ه� يف الكت�تيب ب��شم االألف 
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فك�نت  للهمزة؛  به  رمزوا  مب�  له�  الرمز  اإىل  ا�شطروا  كم�  املحذوفة. 
االألف رمزًا للهمزة مرة، ورمزًا للفتحة الطويلة مرة اأخرى. من هن� وقع 
اخللط بني هذين ال�شوتني، الأن االأبجدية ابتداأت ب�الألف، ونطقت به يف 
اأول الكلم�ت . اأم� ت�شمية الهمزة فهي حديثة ن�شبي�، ن�ش�أت جراء ال�شغط 
ك�أحرف  منه�  �شعيفً�  ك�ن  م�  وبخ��شة  وتقويته�،  احلروف  بع�ض  على 
همزة،  ت�شمى  واملتحركة  األفً�،  ت�شمى  »ف�للينة  ال�شب�ن:  ق�ل  اللني. 
ا�شم  التهجي  واإمن� يذكر يف حروف  اأ�شلي،  ا�شم م�شتحدث ال  والهمزة 
االألف ال الهمزة«)21(. وذهب اأحد املحدثني اإىل اأن الهمز »كيفية يف نطق 
احلروف اأو االأ�شوات اللغوية حني يخ�شه� الن�طق مبزيد من التحقيق اأو 
ال�شغط ال ي�شت�أثر بذلك حرف دون اآخر، ف�إذا �شغط الن�طق على مقطع 
اخل�ء يف الفعل )اأخذه( ك�نت اخل�ء هن� مهموزة، واإذا �شغط على مقطع 
الذال ك�نت مهموزة«)22(. وكل �شوت ات�شف ب�لهمز اأو ال�شغط بقي على 
ف�إنه  االألف  اإال  عنه  يحيد  ال  خمرجه  مو�شع  على  وح�فظ  االأول،  اأ�شله 
يتغري عن اأ�شله، ويتحول اإىل خمرج غري خمرجه. ومل� ك�ن االألف اأ�شد 
اإظه�رًا للهمز، والهمز اأكرث الت�ش�ق� ب�الألف، توهم بع�ض القدم�ء اأنهم� 
�شوت واحد. ورمب� ك�ن الهمز يف االألف اأوال ثم يف الي�ء والواو، وب�إيج�ز 
القول: �إن �لهمز �سفة يف �ل�سوت، ولي�ست �سوتاً بذ�ته �إال ما كان يف �أول 
انطالقي جمهور،  فهي م�شوت  الهمزة،  تختلف عن  االألف  اإن  �لكلمة. 
عن  يختلف  مهمو�ض،  �شديد  انفج�ري  �شوت  والهمزة  طويلة،  فتحة  اأي 
جميع االأ�شوات )�ش�متة و�ش�ئتة( واأقربه� اإليه� �شوت اله�ء والعني. ومل� 
ب�لغت بع�ض القب�ئل العربية يف الهمز �ش�رت عينً� وهو م� عرف بعنعنة 
متيم وقي�ض. وت�شيع هذه الظ�هرة يف نواحي الغرب اجلزائري فيقولون 
ا�شطرب  وقد  الع�لة.  االآلة:  القرع�ن، ويف  القراآن:  األف: علف، ويف  يف 
القدم�ء يف احلديث عن خمرجه� و و�شفه�. ق�ل اخلليل: »واأم� الهمزة 
النت،  عنه�  رّفه  ف�إذا  م�شغوطة،  مهتوتة  احللق  اأق�شى  من  فمخرجه� 
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وهي  ال�شح�ح«)13(.  احلروف  طريق  عن  واالألف  والواو  الي�ء  ف�ش�رت 
حرف حلقي عند القدم�ء وخمرجه� من اأق�شى احللق مع اله�ء واالألف، 
اإنه�  جمهورة �شديدة غري مطبقة)24(. ثقيلة يف النطق ب�تف�ق العلم�ء. 
اأ�شّد االأ�شوات واأ�شّقه� على املتكلم، الأنه� نربة يف ال�شدر تخرج ب�جته�د، 
وهي اأبعد احلروف خمرجً�، فثقل ذلك عليهم؛ لذلك م�لت قب�ئل هذيل 
وكن�نة و�شعد بن بكر وقري�ض وع�مة اأهل احلج�ز اإىل عدم الهمز يف حني 

ا�شتهرت قب�ئل البدو ب�لهمز وبخ��شة متيم واأ�شد وقي�ض. 
الب�دية  خ�ش�ئ�ض  من  الهمز  حتقيق  اأن  على  تتفق  الرواي�ت  تك�د 
الذي ميثلون له ببني متيم، واأن ّ قب�ئل احل�شر تخّفف يف كالمه� وتت�أّنى 
يف نطقه� فال يجري الهمز يف ل�ش�نهم. والظ�هر اأن العربية عرفت الهمزة 
يف اأول الكلمة كغريه� من اللغ�ت، ولذلك ر�شمته� األفً�، الأنه  رمزه� االأول 
يف االأبجدية. وم� نطث العرب به� اإال حمققة، فت�ش�وت فيه� كل القب�ئل 
العربية بدوية وح�شرية. وم� ُروي ت�شهيله� قّط يف بدء الكلمة. ثم انتقل 
الهمز �شفًة �شوتية اإىل ح�شو الكلمة واآخره� عند القب�ئل البدوية، وذلك 
ع�دة  وتلك  ب�لهمز.  االأ�شم�ع  لتقّوى يف  الأنه� �شعيفة،  اللني،  يف حروف 
اإذ ينزعون نحو �شدة ال�شوت وارتف�عه واجله�رة  اأهل الب�دية وداأبهم، 
ب�للفظ. ومل ت�أخذ بهذه الع�دة قب�ئل احل�شر اأ�شاًل، ذلك اأنهم توهموا اأنه 
ك�ن يف األف�ظهم منطوقً� به، ثم تركوه اإرادة التخفيف، ولذلك و�شفوه� 
يف  احلقـيقة  واإمن�  االأ�شـل.  يف  كذلك  االأمر  ولي�ض  الهـمز.  ُت�شّهل  ب�أنه� 
وجود الهمزة يف العربـية اأنه� ح�لة نطـقـية تطراأ على ح�شـو الكلـمة وعلى 
نظـرن�  ولو  الب�دية،  اأهل  ل�شـ�ن  يف  ليقوى  اللني  حروف  اأحد  يف  اآخره� 
ولعّد  الكـلم�ت من دونـه�.  تلك  اأن ننطق  املوا�شع الأمكنن�  اإليه� يف هذه 
هذا االأداء النطقي ت�شـهياًل. )وقيل: اإنهم يخففون كح�لن� مع الدارجة 

اليوم(.
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بني،  بني  والتخفيف  التحقيق،  ح�الت:  اأربع  العربية  يف  للهمزة 
ونرجئ احلديث عن  املفرد،  ب�لهمز  ونبداأ حديثن�  واالإبدال، واحلذف، 
ب�إحدى  والتخفيف  التحقيق  �شمن  يندرج  ذلك  وكل  املزدوج.  الهمز 
اأنن� خ�لفن� م� درج  و�ش�ئله املعهودة يف العربية. وننبه من البداية على 
فهم  منطلقهم،  يخ�لف  منطلقن�  الأن  الهمزة:  درا�شة  يف  العلم�ء  عليه 
يعتقدون ب�أ�ش�لته� يف كل املوا�شع، ونحن ال نقّر ب�أ�ش�لته� اإال يف االأول كم� 
�شرحن� �ش�بقً�. اأم� الهمزة املتو�شطة واملتطرفة فح�له� يختلف بني األ�شنة 
القب�ئل، فمنه� م� يحقق، ومنه� م� يخّفف ب�إحدى طرائقه متهيبني من 
ذلك  اإىل  ا�شتط�ع  م�  التخفيف  نحو  ينزع  واملتكلم  ثقيل،  الأنه  التحقيق 

�شبياًل.
�لهمــز �ملفــــرد:

يق�شد ب�لهمز املفرد الذي مل يجتمع مع همز اآخر، ويكون اختالف 
حديثن�  ونبداأ  واحلذف.  واالإبدال،  والت�شهيل،  ب�لتحقيق،  فيه  القراء 

بهمزة بني بني.
عديدة  م�شطلح�ت  القراءات  علم�ء  ا�شتعمل  بني:  بني  همزة     - اأ 
وكله�  والتليني،  والت�شهيل  ك�لتخفيف  بني  بني  همزة  عن  للتعبري 
مبعنى واحد اإال اأن لفظ الت�شـهيل هو الغـ�لب يف بيئـة الُقراء. ف�إذا 
اأطلقـوه ق�شدوا به همزة بني بني. وم�دة )�شـّهل( يف اأ�شـل معـن�ه� 
بني  وهمزة  ال�شهل.  ركبو  اإذا  القـوم  اأ�شـهل  ويق�ل:  واليـ�شر.  اللـني 
الذي من  املحققة، واحلرف  الهمزة  بنطق  تكون  اأو )البيننة(  بني 
واالألف،  الهـمزة  بني  ف�ملفتوحة  قبله�.  م�  حركة  اأو  حركـته�  جن�ض 
وامل�شمومة بني الهمزة والواو، واملك�شـورة بني الهمزة والي�ء. وليـ�ض 
لهذه االأنـواع من الهمز املخفف رمز كت�بي يف اخلط العربي اإال م� 
ك�ن من ر�شـم امل�شحـف الكريـم حيث رمـزوا له� فـيه بنقـطة كبرية 
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هكذا ).(. وال يتمكن الق�رئ من قراءته� م� مل يعرف ذلك ب�ل�شم�ع 
يف  و�شفه�  ي�شعب  النطق  ح�الت  من  ح�لة  اإنه�  وامل�ش�فهة)25( 
املكتوب، كم� ي�شعب جت�شيد بع�ض الظواهر ال�شوتية االأخرى. ويف 
هذا يقول اأحد اللغويني: »اأم� التكييف ال�شوتي لهذه احل�لة فلي�ض 
النطق  �شح  واإذا  موؤكدًا.  علمّيً�  و�شفً�  بو�شفه  اجلزم  الي�شري  من 
الذي �شمعته من اأفواه املع��شرين من القراء، ف�إن هذه احل�لة تكون 
ف�لذي  وراءه�.  ت�ركة حركة  الكالم  الهمزة من  �شقوط  عب�رة عن 
الهمزة ب�شلة، بل هو �شوت لني ق�شري  اإىل  ن�شمعه حينئذ ال ميتُّ 
ي�شمى ع�دة حركة الهمزة من فتحة اأو �شمة اأو ك�شرة، ويرتتب على 

ْوَتْي لني ق�شريين«)26(. هذا النطق التق�ء �شَ
  اإن هذا القول اإنك�ر لوجود همزة بني بني على األ�شنة املع��شرين، 
اإال  الهمزة  لفظ  يطلق  وال  مطلقً�،  اإنك�ره�  اإىل  الب�حثني  اأحد  ذهب  بل 
اأن يق�ل:  اأبح�ثه: »ولي�ض من ال�شواب  اأحد  على املحققة حيث يقول يف 
هذه همزة م�شهلة اأو هذه بني بني، اأو هذه همزة مقلوبة ه�ء، اإذ ال وجود 
يف الواقع للهمزة يف هذه احل�الت، حيث اإن و�شع احلنجرة قد تغرّي اإىل 
و�شع اآخر غري و�شع الهمزة«)27(. والظ�هر اأن م�شتوى الهمزة )البيننة( 
ح�لة �شوتية تدل على نطق خ��ض للهمزة، وهي ح�ل و�شطى بني املحققة 
واملبدلة تكون به� ِبِزَنة املحققة)28( يف مذهب الب�شريني. وذهب الكوفيون 

اإىل اأنه� �ش�كنة الأنه ال يبتداأ به�. اإذ االبتداء مو�شع املتحرك)29(. 
وهذا ال�شوت - مهم� يكن اأمره - ال يتن�ق�ض مع م� و�شل اإليه العلم 
اإال �شورة من �شور النطق الكثرية التي تعجز الكت�بة  احلديث. وم� هو 
عن ت�شجيله�. وهي تختلف من �شخ�ض اإىل اآخر، ومن منطقة اإىل اأخرى، 
ت�شهيل  القراء يف  اختلف  ولقد  وامل�ش�فهة.  لل�شم�ع  االأ�ش��ض  وتخ�شع يف 
الهمزة وحتقيقه� واإبداله� وحذفه�. وتب�ين اأداوؤهم يف كل ذلك. ونعر�ض 
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له� يف موا�شعه� مرتبة وفق االآي�ت وال�شور، ومبقت�شى اأحواله� الثالث: 
املق�ربة لالألف، واملق�ربة للي�ء، واملق�ربة للواو. ثم نختم كل ذلك بجدول 

يلخ�شه�. 
3-1 - بني �لهمزة و�الألف:

اإليه  يلج�أ  العربية،  علم�ء  نظر  يف  الهمزة  تخفيف  من  �شرب  هذا 
اأن كل همزة مفتوحة ك�نت قبله�  »اعلم  �شيبويه:  �ش�ء. ق�ل  اإذا  املتكلم 
فتحة، ف�إنك جتعله� اإذا اأردت تخفيفه� بني الهمزة واالألف ال�ش�كنة«)30(.
الت�شهيل ح�ل من ح�الت االت�ش�ع يف النطق،  اأن  ومن هذا الن�ض يتبني 

ولي�ض اأ�شاًل يف مذهبهم. ومن اأمثلته م� ي�أتي: 
قراأ اجلمهور {ولو �َساء �هلل الأَعنتكم} ]البقرة 220/2[ بتحقيق الهمزة 
يف )الأعنتكم( وهو االأ�شل. وقراأ البّزي من طريق اأبي ربيعة بتليينه�)31(. 
وقراأ ن�فع واأبو عمرو {ها �أنتم هوؤالء حاججتم} ]اآل عمران 66/3[ بت�شهيل 
همزة )اأنتم( بني بني)32(. وعّلله� اأبو حي�ن بقوله: »اأم� من �شّهل فالأنه� 
فهو  حتقيقه�  واأم�  هي�أة،  يف  اإي�ه�  ت�شهيلهم  حّد  على  األف  بعد  همزة 
االأ�شل«)33(. و�شّهل اأبو جعفر و ن�فع الهمزة يف {�أر�يَتكم} ]االأنع�م 40/6[ 
بني بني)34(. وقرئ {ويل فيها ماآرب �أخرى} ]طه  18/20[ بغري همز. ق�له 
االأهوازي يف كت�ب االإقن�ع يف القراءات ال�شبع)35(، وهي قراءة الزهري 
و�شيبة)36(. وقراأ االأعم�ض و ابن وث�ب {فلما تر�ءى �جلمعان} ]ال�شعراء 
التخفيف بني بني)37(. ويجعله� ور�ض يف  61/26[ بغري همز على مذهب 

الوقف بني بني على اأ�شل قراءته يف ذوات الي�ء، والب�قون يقفون ب�لفتح.
3-2 - بني �لهمزة و�لياء:

هذه ح�ل من اأحوال التخفيف ق�ل عنه� �شيبويه: »اإذا ك�نت الهمزة 
منك�شرة وقبله� فتحة �ش�رت بني الهمزة والي�ء ال�ش�كنة«)38(. ومنثل له� 
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ب�الآي�ت االآتية: ق�ل تع�ىل: {�إمنا نحُن م�ستهِزُئون} ]البقرة  14/2[. ُقرئ 
بتحقيق الهمزة فيه�. ومذهب �شيبويه رحمه اهلل يف تخفيفه� اأن جتعل بني 
بني)39(. ومذهب اأبي احل�شن اأن تقلب ي�ء قلبً� �شحيحً�. ق�ل اأبو الفتح: 
ي�ء  تع�ف  والعرب  امل�شمومة.  الهمزة  كح�ل  منكر  امل�شموَمة  الي�ء  ح�ل 
م�شمومة قبله� ك�شرة. واأكرث القراء على م� ذهب اإليه �شيبويه)40(. وهو 
قول العرب واخلليل)41(. ويف الي�ء امل�شمومة ق�ل �شيبويه: »ال�شمة ت�شتثقل 
يف الي�ء كم� ت�شتثقل يف الواو، واإن ك�نت يف الواو اأقّل«)42( ولعّل االأ�شل هو 
واإذا  الن�ق�شة)43(.  ك�الأفع�ل  )م�شتْهُزوَن(  قراءة  والدليل  الهمز،  عدم 
وقراأ  اإاّل.  لي�ض  الي�ء  لتقوية  حم�ولة  بنوعيه  الهمز  ك�ن  املنزع  هذا  �ش�غ 
)بني  الهمزة  بت�شهيل   ]108/2 ]البقرة  ُمو�سى}  �ُسئل  {كما  القراء  بع�ض 
مِّ ال�شني)44(. وقراأ �ش�مل بن عبداهلل العدوي {فاَل �إِثم َعليِه}  بني( و�شَ
بذلك  �شّهله� بني بني، فقربت  اأنه  الهمزة. ووجهه  بو�شل   ]203/2 ]البقرة  
الثـ�ء)45(.  و�شـكون  ل�شكونه�  االألـف  حـذف  ثـم  فحذفـه�،  ال�شكـون،  من 
الط�ء  بفتح   ]12/29 ]العنكبــوت  َخَطِئهم}  من  بحاِملني  ُهم  {وما  وُقرئ 
وك�شر الي�ء، وينبغي اأن يحمل ك�شر الي�ء على اأنه� همزة �شهلت بني بني، 

ف�أ�شبهت الي�ء الأن قي��ض ت�شهيله� هو ذلك)46(.                        
3-3 - بني �لهمزة و�لو�و:

�شيبويه:  البيننة ق�ل فيه�  الث�لثة من همزة  النطقية  ال�شورة  هذه 
والواو  الهمزة  بني  �ش�رت  فتحة  وقبله�  م�شمومة  الهمزة  ك�نت  »اإذا 
ال�ش�كنة«)47(، واأ�ش�ف ق�ئاًل: »واإذا ك�نت الهمزة م�شمومة وقبله� �شمة 
اأو ك�شرة ف�إنك ت�شرّيه� بني بني«)48(. واإنن� مل نظفر اإال ب�أمثلة قليلة من 

القراءات �ُشمعت بني الهمزة والواو يف بع�ض وجوه االأداء، منه�:
اأ -   قراأ اجلحدري {�َسو�ء َعليهم} ]البقرة  6/2[ بتخفيف الهمزة على لغة 
الهمزة  اأنه جعل  الواو )�شواو( ويجوز  اأخل�ض  اأنه  احلج�ز، فيجوز 
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بني بني ، وهو اأن يكون بني الهمزة والواو ، ويف كال الوجهني البد من 
دخول النق�ض فيم� قبل الهمزة امللينة من املد)49(. 

ب - قراأ الزهري و االأعرج واأبو جعفر {اَل يوؤُوُده} ]البقرة 255/2[ بت�شهيل 
همزة بني بني)50(.  

ج - �شّهل الهمزة االأعرج و�شيبة واأبو جعفر ون�فع يف {ُكفوؤ�} ]االإخال�ض 
.)51(

]4/112

واأمثلة هذا النوع قليلة، ويفهم من كالم ابن اجلزري اأن اأب� جعفر 
يحذف الهمزة اإذا ك�نت م�شمومة بعد فتح يف مثل )وال َيُطوَن( وانفرد 
عن  الهذيل  وانفرد  وقع،  حيث  )َرُوف(  يف  بني  بني  بت�شهيله�  احلنبلي 
اأبي جعفر بت�شهيل )ُتبّووؤا الدار( كذلك، وهي رواية االأهوازي عن ابن 
�شّهل كل  القعق�ع قد  اأب� جعفر بن  اأن  اأبو حي�ن على  وردان)52(. ون�ض 

همزة يف كت�ب اهلل �ش�كنة ك�نت اأو متحركة)53(.
اإن هذه ال�شواهد التي �شجلن�ه� يف هذا املو�شع ك�فية للتدليل على 
همزة بني بني، وهي ال تخ�لف م� قّرره النح�ة يف �ش�أنه� ويف مقدمتهم 
الثالثة.  االأنواع  من  نوع  كل  ذكر  عند  بقوله  بداأن�  قد  وكن�  �شيبويه، 

ولتو�شيح اأمره� اأكرث نخطط هذا اجلدول:
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من هذا اجلدول ن�شجل املالحظ�ت االأوىل: 
ُروي  التي  الكلم�ت  معظم  ر�شم  يف  املطبوعة  امل�ش�حف  اتفقت   -  1  
ت�شهيله� بني بني، وك�نت حمّققة فيه� م�عدا ثالث كلم�ت: )ه�نتم 
م�شحف  يف  ب�لت�شهيل  االأولي�ن  ر�شمت  حيث  وخطيهم(  واأرايتكم 

ق�لون والث�لثة ب�لت�شهيل يف م�شحف ور�ض. 

جدول �لهمز �ملفرد: همزة �لبيننة(

م
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

220/2

66/3

40/6

18/20

61/26

14/2

108/2

203/2

12/29

6/2

255/2

4/112

اَلأَْعنتكم

هانتم

�أََرَءيتكم

َمَئارب

َتر�آَء�

م�ستهِزُءون

�ُسِئل
فالآ �إِثم

خطيهم

�َسَو�آٌد

َيُئوُده

ُكُفوؤ�ً

فتحة

"
"
"
"

�سمة

ك�سرة

"
"

�سمة

"
"

فتحة

"
"
"
"

�سمة

ك�سرة

"
"

�سمة

"
"

بني 
�لهمزة 
و�الألف

"
"
"
"

بني 
�لهمزة 
و�لياء

"
"
"

بني 
�لهمزة 
و�لو�و

"
"

"

هاأنتم

"
"
"

"

"
"

"

"

"
ُكفًو�

"

هاَ �ْنتم
�أَر�ْيتُكم

"
"

"

"
"
"

"

"
ُكُفوؤ�ً

"

هاآنتم
قل �آر�آيتكم

"
"

"

"
"

خطاياهُم

"

"
"

�لدوري
ر�سم �لكلمة يف �مل�ساحف �ملطبوعة

ور�صقالونحف�ص
رقم �ل�سورة/ 

�الآية
نوع 

�لت�سهيل
حركة ما 

قبلها
حركة 
�لهمزة
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2 - ت�شهل الهمزة بني بني يف االأحوال االآتية: 
  اأ - تكون بني الهمزة واالألف اإذا ك�نت مفتوحة وم� قبله�  مفتوحً� �شواء 

اأك�نت الفتحة ق�شرية اأم طويلة مثل الأعنتكم وتراءى. 
ب - تكون بني الهمزة والي�ء اإذا ك�نت م�شمومة وم� قبله� مك�شورًا مثل 
)ي�شتهِزُءون( اأو اإذا ك�نت مك�شورة و م� قبله� م�شمومً� مثل )�ُشئل( 

اأَْم مفتوحً� مثل )فاَل اإِثم(. 
جـ- تكون بني الهمزة والواو اإذا ك�نت م�شمومة وم� قبله� مفتوحً� �شواء 

وده( اأو طويلة مثل )�َشَواء(. اأك�نت الفتحة ق�شرية مثل )َيوؤُ
اإن هذا التخفيف قي��شي يف نظر علم�ء العربية من نح�ة و علم�ء 
على  املنورة  املدينة  ببيئة  ت�أثروا  الذين  القراء  عن  ومنقول  قراءات، 
اخل�شو�ض، ويف مقدمتهم اأئمة القراءة فيه�، كن�فع واأبي جعفر والزهري 
األ�شنة  على  ج�ء  كم�  اخلط�ب؛  بن  عمر  بن  عبداهلل  بن  و�ش�مل  و�شيبة 
غريهم مّمن ُروي عنهم الت�شهيل اأمث�ل اأبي عمرو، واجلحدري،ويعقوب 
ال�ش�رم.  اللغوي  ب�لقي��ض  مت�أثرون  وهوؤالء ب�شريون. فهم  احل�شرمي، 
وهذا الت�شهيل قي��شي كم� ذكرن�، وكذلك قراءاتهم مو�شولة ب�بن عب��ض 
وابن عمر واأبي بكر ال�شديق وعثم�ن وعلي »كرم اهلل وجهه« وغريهم من 
ال�شح�بة ر�شوان اهلل عليهم، وهم اأهل التخفيف ب�لنقل املتواتر. وكذلك 
ج�ء هذا الت�شهيل على ل�ش�ن االأعم�ض وابن وث�ب. وهم� اأ�شدّي�ن توّطن� 
ب�لكوفة، وهي بيئة حتقيق، ولكنهم� ت�أثرا مب� تلقوه من بيئة احلج�ز اإذ 
ُرويت قراءتهم� مو�شولة ب�لقراء من ال�شح�بة ر�شوان اهلل عليهم. وبقي 
اأبي  بن  داود  مثل  ال�شواهد  هذه  يف  ذكرهم  ورد  الذين  القراء  من  لن� 
هند، والبّزي املكي و هو راوية ابن كثري ق�رئ احلرم ال�شريف، وهي بيئة 
ت�شهيل ب�تف�ق، ولكن ورد ا�شمه مع اأهل التحقيق ك�لكوفيني االآن، ونرّجح 
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ابن  الذي قراأ عليه  الكويف  الثقفي  ال�ش�ئب  ت�أثر بعط�ء بن  اأن يكون قد 
كثري، وت�أثري االأ�شت�ذ على تلميذه اأمر حممود يف بيئة العلم.

حــذف �لهمـــزة:
عن  االآن  ونتحدث  العربية،  الهمزة يف  تخفيف  الكالم عن  نوا�شل 
مّم�  الث�ين  الق�شم  وهو  قبله�.  الذي  اإىل احلرف  ونقل حركته�  حذفه� 
ف�إنهم  االإ�شق�ط،  ق�لوا:  اأنهم  ذلك  الهمزة،  بتخفيف  النح�ة  عنه  عرب 

يق�شدون حذفه� هي وحركته� حذف� ال اأثر بعده.
اأثر، ون�شنف  اأواًل ثم احلذف من غري  ونتكلم عن احلذف والنقل 

االأول اإىل ثالثة اأنواع: 
الث�ين  والنوع  م�قبله�،  اإىل  وتنقل حركته�  الهمزة  فيه  نوع حتذف 
قبله�،  م�  اإىل  نقل حركته�  بعد  متو�شطة وحتذف  الهمزة  تكون  عندم� 
والنوع الث�لث عندم� تكون الهمزة متطرفة وحتذف وتنقل حركته� اإىل 

م� قبله�.
4-1 - حذف �لهمزة ونقل حركتها �إىل ما قبلها:

حُتذف الهمزة، وُتنقل حركته� اإىل احلرف الذي قبله� �شواء اأك�ن 
الم التعريف اأم غريه�. قراأ اجلمهور {وِبْاالآخَرة ُهم ُيوقنون} ]البقرة 
للقطع.  بعده�  تكون  التي  الهمزة  واإقرار  التعريف،  الم  بت�شكني   ]4/2

ال�ش�أن يف  الالم)54(. وكذلك  اإىل  وينقل حركته�  الهمزة  وور�ض يحذف 
)55(. اأم� قوله تع�ىل 

ِهلَِّة} ]البقرة 189/2[ قوله تع�ىل {َي�ْساأَُلونك َعِن �اْلأَ
ن�فع)56(  عن  والنقل  احلذف  فروي   )55(

]71/2 ]البقرة  �الآَن}  {َقاُلو� 
وقراأ اجلمهور {ِمْن �أَجل ذلك} ]امل�ئدة 35/5[ ب�لهمز، وقراأ ابن القعق�ع 
بك�شره� وحذفه� ونقل حركته� اإىل ال�ش�كن قبله� )ِمَن اْجل(، كم� قراأ 
ور�ض بحذفه� وفتحه� ونقل حركته� اإىل النون )ِمَن اأجل()57(. وكذلك 
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النون  بفتح   ]7/28 ]الق�ش�ض  �ْر�سعيه}  التخفيف {�أََن  اأ�شله يف  قراأ على 
بعد حذف الهمزة و نقل حركته� اإىل ال�ش�كن قبله� وهو القي��ض)58(.

4-2 - حذف �لهمزة ونقل حركتها �إىل ما قبلها:

الهمزة يف هذه االأمثلة م�شمومة يف غ�لب االأحي�ن، وهذه من�ذجه�:
قراأ احلرمي�ن وابن ع�مر وحف�ض {�إّن �هلَل بالنا�ِص لروؤوٌف رحيم } ]البقرة 
143/2[ مهموزا على وزن )فعول( حيث وقع. وقراأ اأبو جعفر بن القعق�ع )َلُروف( 

بغري همز. وكذلك �شّهل كل همزة يف كت�ب اهلل �ش�كنة ك�نت اأو متحركة)59(. 
وكذلك قراأ الزهري واأبو جعفر واالأعم�ض {قال �خُرج منها مذوؤُوما مدحوًر�} 

]االأعراف 18/7[ من غري همز حتتمل هذه القراءة وجهني)60(: 

واألقى  وحذفه�،  الهمزة  �شّهل  املهموز.  ذاأَم  من  تكون  اأن  االأظهر   -  1
حركته� على الذال. 

2 - يجوز اأن يكون من ذام يذمي كب�ع يبيع، ف�أبدل الواو ي�ء كم� ق�ل يف 
مكيل مكول. 

185/2[ بنقل حركة  ]البقرة  �أُنزل فيِه �لقر�آُن}  قراأ ابن كثري {�لذي 
اأو  نّكر  اإىل الراء وحذف الهمزة وذلك يف جميع القراآن، �شواء  الهمزة 
عّرف ب�الألف والالم اأو ب�الإ�ش�فة، وهو املخت�ر من توجيه قراءاته. وقد 
ال�شيء  اإىل  ال�شيء  اأ�شيلة من قرنت  الهمز  النون فيه مع عدم  اإّن  قيل: 
وكذلك   وقف.  اإذا  حمزة  ووافقه  ب�لهمزة،  الب�قون  وقراأ  �شممته)61(. 
ِله} ]الن�ش�ء 32/4[ بحذف  قراأ ابن كثري و الك�ش�ئي {و��ساأَُلو� �هلَل من َف�سْ
الهمزة واإلق�ء حركته� على ال�شني، وذلك اإذا ك�ن اأمرا للمخ�طب وقبل 
و{َف�َسُلو�   ]94/10 ]يون�ض  يقر�أون}  �لذين  {ف�سْل  نحو:  ف�ء  اأو  واو  ال�شني 

�أهَل �لذكِر} ]النحل 43/16[ و]االأنبي�ء 7/21[ .
و قراأ ب�قي ال�شبعة ب�لهمزة. ق�ل ابن عطية اإال يف قوله: {و��ساألو� 
ما �أنفقتم} ]املمتحنة 10/60[  ف�إنهم اأجمعوا على الهمز فيه. وهذا الراأي 
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كتبهم  املقرئني يف  ن�شو�ض  بل  ي�شح.  ال  تعميم  ابن عطية  ذكره  الذي 
على اأن {و��ساألو� ما �أنفقتم} ]املمتحنة 10/60[ من جملة املختلف فيه بني 
ابن كثري والك�ش�ئي وبني اجلم�عة. ون�ّض على ذلك بلفظه ابن �شيط� يف 
كت�ب التذك�ر)62(. وروى الك�ش�ئي عن اإ�شم�عيل بن جعفر عن اأبي جعفر 
و�شيبة اأنهم� مل يهمزا )و�شل( وال )ف�شل( مثل قراءة الك�ش�ئي. ونقل اأن 
وروى  لبع�ض متيم.  لغة  واإثب�ته�  لغة احلج�ز،  الهمزة يف )�شل(  حذف 
والف�ء  الواو  اأدخلوا  ف�إذا  )�شل(  قري�ض  لغة  اأن  اأبي عمرو  اليزيدي عن 

ل، ف��ْش�أل. همزوا)63(، وا�ْش�أَ
4-3 - حذف �لهمزة �ملتطرفة ونقل حركتها:

نعر�ض بع�ض النم�ذج م�شنفة بح�شب الت�ش�به بينه� : 
قراأ اجلمهور {فيتعلموَن منهما ما ُيفّرقون ِبه بني �ملرِء َوَزوِجه} 
خمففً�.  همز  بغري  )املر(  وقت�دة  والزهري  احل�شن  وقراأ   ]102/2 ]البقرة 

وقراأ الزهري اأي�شً� )املّر( بت�شديد الراء. 
واأم�  الهمزة.  وحذف  الراء،  اإىل  الهمزة  حركة  نقل  اأنه  وَوْجهه 
ت�شديده� بعد احلذف، فوجهه اأنه نوى الوقف، ثم اأجرى الو�شل جمرى 
الوقف، وكثريًا م� تفعل العرب ذلك. ومنه قراءة اأبي جعفر واأبي ال�شم�ل 
اأنه  بدون همز، ورويت عن ن�فع، ووجهه   ]91/3 ]اآل عمران   {مُل �الأر�ص} 
نقل حركة الهمزة اإىل ال�ش�كن وحذفه�. وهو قي��ض يف كل م� ك�ن نحو 
الهمزة حرف  اأن  الوقف  الهمز يف  ترك  »ووجه  اأبو علي:  ق�ل  هذا)64(. 
اأو  �ش�كنة  تكون  اأن  من  تخلو  ال  اأنه�  ترى  اأال  كثريًا،  الوقف  يف  غري  قد 
متحركة. ف�إذا ك�نت �ش�كنة لزمـه� بـدل االألف اإذا انفتح م� قبله�، وبدل 
الي�ء اإذا  انك�شـر م� قبـله�، وبدل الواو اإذا ان�شـم م� قبـله� يف لغة اأهـل 

احلجـ�ز)65(. 
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القراء يف تخفيف الهمزة ب�حلذف والنقل  هذه االأوجه املروية عن 
ن�شبت اإىل ط�ئفة من قراء املدينة، وهم على اأ�شول قراءاتهم يف التخفيف.

4-4 - حذف �لهمزة من غري �أثر بعدها:

حتذف الهمزة حذفً� ال اأثر بعده وهو مطلق التخفيف، وهذه من�ذجه: 
الي�ء،  بعد  �ش�كنة  ب�لهمزة   ]3/2 ]البقرة   {يوؤمنون}  اجلمـهور  قراأ 
وهي فـ�ء الكـلمة. ويحذف ور�ض هـمزة )اأفعل( حيث وقـع ذلـك، ويرتكـه� 
اأبو عمرو اإذا اأدرج، وُروي هذا عن ع��شم)66(. وقراأ البّزي عن ابن كثري 
هن�  الي�ء  وفتح  مق�شورًا،   ]27/16 ]النحل  �سركاَي}  {�أين  عنه  بخالف 
74. وذكروا اأن هذا  خ��شة، وروي عنه ترك الهمز يف الق�ش�ض 62/28، 
من �شرورة ال�شعر. و ال ينبغي ذلك لثبوته يف هذه القراءة، فيجوز قلياًل 
يف الكالم)67(. وكذلك قراأ ابن كثري و اأهل مكة )�شرك�َي( ]الكهف 53/18[ 

مق�شورا م�ش�ف� اإىل الي�ء)68(. 
وابن  وابن م�شعود  واأبّي  واالأعرج  واأبو جعفر  وابن ع�مر  ن�فع  وقراأ 
عب��ض {�سال} ]املع�رج  1/70[ وقراأ اأبّي وعبداهلل )�َش�َل �ش�ٌل( مثل )م�ل( 
ب�إلق�ء �شورة الهمزة وهي الي�ء من اخلط تخفيفً�. قيل واملراد: �ش�ئل ومل 
يحك هل قراأ ب�لهمز اأو ب�إ�شق�طه� األبتة)69(. وقراأ االأع�شى {�قر} ]العلق  
1/96[ ك�أن الفعل من قرى يقرى ك�شعى ي�شعى، فلم� اأمر منه قيل )اقر( 

كم� قيل ا�ْشَع)70( بحذف حرف العلة.
ونقل  الهمزة  اإىل حذف  بع�شه�  ي�شري  التي  القراءات  عر�شن� هذه 
حركته� اإىل م� قبله�، وي�شري بع�شه� االآخر اإىل حذفه� حذف� ال اأثر بعده . 
وح�ولن� اأن نبني م� وافق الق�نون الذي �شبطه النح�ة، واأرادوا له التعميم 

وم� خ�لفه فو�شفوه ب�ل�شذوذ واخلروج عن القي��ض. 
متكلم،  كل  يطلبه  اجلهد  يف  واقت�ش�د  للفظ  اخت�ش�ر  احلذف  اإن 
م�شتوي�ت  يف  يتف�وتون  والن��ض  �شبياًل.  لذلك  وجد  كلم�  اإليه  وينزع 
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االأخذ به، ويتب�ينون يف النطق به، ولهم يف ذلك مذاهب واختي�ر. ق�ل 
�شيبويه: »واعلم اأن كل همزة متحركة ك�ن قبله� حرف �ش�كن ف�أردت اأن 
تخففه�، حذفته� واألقيت حركته� على ال�ش�كن الذي قبله�. وذلك قولك: 
ك وكِم ِبلك؟ اإذا اأردت اأن تخفف الهمزة يف االأب واالأم  مَن ُبوك ومَن مُّ
واالإبل«)71(. واإمن� جعل تخفيف  الهمزة  يف هذه املوا�شع بنقل حركته� 
وحذفه� الأنه ال �شبيل  اإىل قلبه� حرف لني ل�شكون م� قبله� كراهة اجتم�ع 
الأن همزة  ذاته؛  لل�شبب  اأي�شً�  اإىل جعله� بني بني  وال طريق  ال�ش�كنني، 
وهو احلذف.  التخفيف  له� حظ من  فبقي  ال�ش�كن.  قريبة من  البيننة 
�شيبويه عن قوم من بني متيم  لغة حك�ه�  التخفيف  ال�شرب من  وهذا 
ال�ش�كن  يلقون على  كثريًا  العرب  ن��شً� من  اأن  »واعلم  ق�ل:  اأ�شد.  وبني 
الذي قبل الهمزة حركة الهمزة. �شمعن� ذلك من متيم واأ�شد، يريدون 
بذلك بي�ن الهمزة«)72(. ومن هن� ج�ز اأن تعّد هذه الظ�هرة لهجة تخ�ض 
بع�ض القب�ئل البدوية، وهذا  يخ�لف م� نقل عن البدو من اأنهم يحققون! 
حذفت  »واإمن�  له:  اإفن�ء  و  لل�شوت  اإخف�ء  ب�أنه  احلذف  �شيبويه  ويف�ّشر 
الهمزة ه� هن� الأنك مل ترد اأن تتّم واأردت اإخف�ء ال�شوت«)73(. ورمب� ك�ن 

االإخف�ء األيق ب�أواخر الكلم الأنه� جم�ل التغيري. 
تتعلق  اأنواع: ثالثة  اأربعة  اإىل  به� ق�شمن�ه�  التي مثلن�  ال�شواهد  اإن 
اأم�  بنقل حركة الهمزة وحذفه�، والرابع يخ�ض احلذف من غري نقل. 
وتنقل  حتذف  م�  وغ�لبً�  العربية  يف  اأ�شل  فهي  الكلمة  اأول  يف  الهمزة 

حركته� اإىل الم التعريف. ويف هذا مذهب�ن: 
ة ال�ش�كنة،  1 - مذهب �شيبويه اأن ترتك همزة الو�شل، الأن الم التعريف ِبِنيَّ
واإن حتركت مثل: احَلمر يف االأحمر. وم� ر�شم يف امل�شحف ك�ن على 

هذا املذهب كقوله: )وب�اَلخرة( و)ق�لوا ااَلن( و)عن ااَلهلة(. 
2 - مذهب االأخف�ض اأن حتذف همزة الو�شل  لتحرك الم التعريف بنقل 

حركة الهمزة اإليه� مثل: حلمر يف االأحمر)74(.
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ومن هذا ال�شرب قراءة ابن القعق�ع املدين {ِمِن �جل} ]امل�ئدة  32/5[ 
بك�شر الهمزة و نقل حركته� اإىل النون وحذفه�)75( ورمب� ك�ن ك�شر النون 
عبدالعزيز  بن  عمر  قراءة  عليه  حملت  ج�ئزًا  هذا  ك�ن  واإذا  لالإتب�ع. 
�ر�سعيه}  {�أن  تع�ىل:  لقوله  �ش�مي�ن،  وهم�  عبدالواحد.  بن  وعمرو 

]الق�ش�ض  7/28[ و يبطل ال�شذوذ الذي ق�له اأبو حي�ن)76(. 

اأم� عن الهمزة املتو�شطة واملتطرفة ف�إنن� ن�شتعني ب�لقراء ومبر�شوم 
لكل  ف�إن  وا�ش�أل(  )�شل  مثل  بر�شمني  امل�شحف  يف  ورد  فم�  امل�شحف. 
فلغة  امل�شحف.  يدّون  اأن  قبل  من  لغت�ن  االأ�شل  يف  وهم�  قراءة،  ر�شم 

احلج�ز )�شل(، ولغة متيم )ا�ش�أل()77(. 
جدول حذف �لهمزة ونقل حركتها

م
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

لرءوف
القرءان
مذءوم�

اخل�طئون
املرء
ملء
�شيئ�
ردءا

�شطئه
كفوؤا

لروف
القران
مذوم�

اخل�طون
املر
مل
�شي�
ردا

�شطه
كف�

اأبو جعفر يزيد بن القعق�ع املدين
ابن كثري املكي

اأبو جعفر والزهري واالأعم�ض
اأبو جعفر ون�فع و�شيبة وطلحة

احل�شن والزهري وقت�دة
اأبو جعفر واأبو ال�شم�ل ون�فع

اأبو جعفر واأبو ال�شم�ل
اأبو جعفر ون�فع

اأبو جعفر
ن�فع

143/2

185/2

18/7

37/69

102/2

91/3

20/4

34/28

20/48

4/112

�لقـــــــر�ء�لن�ص �مل�سحفي مر�سوم �لتخفيف�ل�سورة/ �الآية
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جدول حذف �لهمزة من غري نقل
م
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

يوؤمنون
يوؤوده

�شرك�ئي

هيء
يهّيء

يكلوؤكم
مل تطوؤوه�

الإحدى
�ش�ئل
اقراأ

يومنون
يوده

�شرك�ي

هّي
يهّي

يكلوكم
تطوه�
حلدى
�ش�ل
اقرا

ور�ض
اأبو جعفر

ابن كثري - البزي - اأهل مكة

االأع�شى عن اأبي بكر عن ع��شم
االأع�شى عن اأبي بكر عن ع��شم

الك�ش�ئي - الفراء
زين بن علي

ن�شر بن ع��شم وابن حم�شن ووهب
اأبّي وعبداهلل

االأع�شى عن اأبي بكر عن ع��شم

3/2

255/2

27/16

53/18

10/18

16/18

42/21

27/33

35/74

1/70

1/96

�لقـــــــر�ء�لن�ص �مل�سحفي مر�سوم �لتخفيف�ل�سورة/ �الآية

1 - اتفقت امل�ش�حف املطبوعة على ر�شم الكلم�ت املذكورة يف اجلدول 
م� عدا كلمة )ردءا( ب�لهمزة، فتفرد به� م�شحف حف�ض، ومن غري 

همزة )ردا(  يف م�شحف ور�ض و ق�لون .
2 - اإن مر�شوم التخفيف هو االأ�شل يف تدوين امل�شحف ال�شريف بدليل 
الث�ين  القرن  و �شعه اخلليل يف  الذي  الهمزة  اإذا حذفن� رمز  اأنن� 
امل�شحف  ك�ن خط  هن�  ومن  ب�لتخفيف.  نقراأ  اأن  لن�  ك�ن  للهجرة 

يقراأ بطريقني: طريق التخفيف وطريق الهمز.
3 - ن�شبت يف هذا اجلدول قراءات التخفيف يف معظمه� اإىل قراء املدينة، 
ويف مقدمتهم اأبو جعفر يزيد بن القعق�ع، اأحد القراء الع�شرة، ون�فع 
اأخذ بع�شهم  واالأعرج وغريهم، وهوؤالء  والزهري  �ش�بعهم و�شيبة، 
عن بع�ض، ونقلوا عن ال�شح�بة اأمث�ل ابن عب��ض واأبي هريرة واأن�ض 
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ابن م�لك واأبّي بن كعب. وكذلك ن�شب اإىل قليل من قراء مكة ك�بن 
كثري وحميد بن قي�ض. وهوؤالء على اأ�شولهم يف التخفيف.

الب�شريني، ويف مقدمتهم احل�شن  بع�ض  اأ�شم�ء  وردت يف اجلدول   - 4
مت�أثرون  وهوؤالء  واأبوال�شم�ل.  واليزيدي  واأبوعمرو  عي�شى  و  وقت�دة 
احل�شن  اإن  والت�بعني.  ال�شح�بة  من  املدينة  بقراء   - �شك  بال   -
اأبي مو�شى االأ�شعري وعنه  الب�شري اأخذ عن حط�ن الرق��شي عن 
اأن�ض بن  اأبو عمرو بن العالء وعن ابن كثري. وقت�دة اأخذ عن  اأخذ 

م�لك. 
5 - وذكر قلة من الكوفيني اأمث�ل حمزة واالأعم�ض وطلحة بن م�شرف، 
وذلك  م�شعود.  بن  اأو عبداهلل  بن حبي�ض  زر  بقراءة  ت�أثروا  ولعلهم 
مقبول بني القراء، حيث يت�أثر بع�شهم ببع�ض. واإذا م� ت�أكدن� من 
اأنه� لغة بني متيم وبني اأ�شد، ف�إن الكوفيني اأ�شديون يف املق�م االأول.   



الهمز والتسهيل في العربية »بحث في القراءات القرآنية«

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

30

جـــــذور

�لهو�م�ص

)1(     ابن منظور ، ل�سان �لعرب، طبعة دار املع�رف، م�دة )نرب(.                       
)2(    ابن ف�ر�ض، مقايي�ص �للغة، حتقيق عبدال�شالم حممد ه�رون، دار الفكر بريوت، م�دة 

)نرب(.
)3(    اخلليل، معجم �لعني، حتقيق الدكتور مهدي املخزومي والدكتور ابراهيم ال�ش�مرائي، 

انت�ش�رات ا�شوه، قم، اإيران ، 1414هـ ، ج 57/1.
)4(    نف�شه 57/1. وكذلك ك�ن ترتيبه� يف كت�تيب اجلزائر.

)5(    �شيبويه، �لكتاب، حتقيق عبدال�شالم حممد ه�رون، مكتبة اخل�جني، الق�هرة 1977، 
.431/1

�سناعة �الإعر�ب، حتقيق م�شطفى ال�شق� واآخرين، �شركة الب�بي احللبي،  )6(    ابن جني، 
الق�هرة 1954، 46/1.

)7(    املربد، �ملقت�سب، حتقيق حممد عبداخل�لق ع�شيمة، علم الكتب، بريوت 192/1.
)8(    نف�شه ج 74/1، 88.

)9(    ابن يعي�ض، �سرح �ملف�سل، ت�شحيح م�شيخة االأزهر، املطبعة املنريية، الق�هرة، 126/10.
)10( حا�سية �ل�سبان 215/14.

)11( �سناعة �الإعر�ب - مرجع �ش�بق - 48/1.
)12( م�زن املب�رك، الهمزة واالألف ومدلوله� عند القدم�ء، جملة كلية الدرا�ش�ت االإ�شالمية 

والعربية، العدد االول، �شنة، �ض 43 وم� بعده�.   
)13( �سناعة �الإعر�ب 47/1، وينظر املمتع 664/2.      

)14( ج�ن ك�نتينو، درو�ص يف علم �أ�سو�ت �لعربية، ترجمة �ش�لح القرم�دي، مركزالدرا�ش�ت 
والبحوث االقت�ش�دية واالجتم�عية، تون�ض 1996، �ض 12.

)15( نف�شه، �ض 150.
)16( حممد عطية االأبرا�شي، �الآد�ب �ل�سامية، دار احلداثة للن�شر والتوزيع، بريوت، ط 2، 

1984 �ض 197.
)17( اإبراهيم اأني�ض، �الأ�سو�ت �للغوية، مكتبة االأجنلو امل�شرية، ط 5، 1979، �ض 94.

)18( عبد ال�شبور �ش�هني، �لقر�ء�ت �لقر�آنية يف �سوء علم �للغة، مكتبة اخل�جني، الق�هرة     
)د.ت(، �ض  20.

)19( الداين، �مل�سنع يف معرفة ر�سم م�ساحف �الأم�سار، حتقيق حممد ال�ش�دق قمح�وي، 
مكتبة الكلي�ت االأزهرية، الق�هرة، 1978، �ض 5.

 ،1 الفكر، ط  دار  املب�رك،  م�زن  الهمز، حتقيق  وعقود  �ملهموزة،  �الألفاظ  )20( ابن جني، 
بريوت، دم�شق، 1988، �ض 70.

)21( ح��شية ال�شب�ن 215/4.
)22( القراءات القراآنية، مرجع �ش�بق، �ض 22.
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)23( معجم العني، مرجع �ش�بق، 52/1.
)24( الكت�ب، مرجع �ش�بق، 433/4، 434 .

)25( االأخف�ض، معاين �لقر�آن،  حتقيق عبداالأمري حممد اأمني الورد، علم الكتب، ط 1، بريوت 
1985، ج 202/1. لقد َرمزوا للهمزة امل�شهلة بنقطة كبرية مثل )اأ. ذا( ال�ش�ف�ت 53 
)اأا.ذا( يف  املحققة  وبني  بينه�  األفً�  واأ�ش�فوا  ور�ض،  رواية  على  املطبوع  امل�شحف  يف 
رواية  على  املطبوع  امل�شحف  يف  حمققة  وُكتبت  ق�لون،  رواية  على  املطبوع  امل�شحف 
ينطقونه� ه�ء،  بف��ض  االأداء  اأهل  اأن  الكوفيني. ومم� هو م�شهور  حف�ض، وهي قراءة 
وكذلك كن� نتلق�ه� م�ش�فهة من �شيوخن� يف الكت�تيب ب�جلنوب اجلزائري. اأم� يف تون�ض 
فعلى املنع مطلقً�، ولو ُكتبت كنطقن� له� لك�نت ه�ء، و�ش�رت هكذا )اأهذا(، و لقرئت 

حينئذ ا�شم اإ�ش�رة دخلت عليه همزة اال�شتفه�م.
)26( االأ�شوات اللغوية، مرجع �ش�بق، �ض 91.

)27( القراءات القراآنية، مرجع �ش�بق، �ض 168.
)28( الكت�ب 541/3.

)29( ابن االأنب�ري، االإن�ش�ف يف م�ش�ئل اخلالف، حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد، 
دار الفكر، بريوت، امل�ش�ألة 105، 726/2.

)30( الكت�ب 541/3.
والتوزيع، ط2، بريوت  والن�شر  للطب�عة  الفكر  دار  �ملحيط،  �لبحر  تف�سري  اأبو حي�ن،   )31(

1978، اجلزء 163/2.
)32( نف�شه 485/2. والن�شر 400/1 و قراأ الكوفيون وابن ع�مر ب�لتحقيق.

)33( نف�شه 486/2.
)34( نف�شه 124/4 وينظر الن�شر 397/1.

الغرن�طي،  االأن�ش�ري  الب�ذ�ض  اأحمد بن خلف بن  بن  اأبي جعفراأحمد بن علي  ت�أليف   )35(
وتوفـى به� �شنة 540هـ . ينظر طبق�ت القراء 83/1. وهن�ك كت�ب االإقن�ع يف القراءات 

ال�ش�ذة البن هرمز االأهوازي ، تويف �شنة 446هـ.
)36( البحر املحيط 235/6.

)37( نف�شه 19/7.
)38( الكت�ب، مرجع �ش�بق، 542/3.

)39( البحر 69/1.
)40( نف�شه 69/1، و ينظر مع�ين االأخف�ض 203/1.

)41( الكت�ب ، مرجع �ش�بق ، 543/3.
)42( نف�شه 590/3.
)43( البحر 69/1.

)44( نف�شه 346/1.
)45( نف�شه 112/2، 111.

)46( نف�شه 144/7.
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)47( الكت�ب 542/3.

)48( نف�شه 543/3.

)49( البحر 45/1.

)50( نف�شه 280/3.

)51( نف�شه 528/8.

)52( الن�شر 397/1.

)53( البحر 427/1.

)54( نف�شه 41/1.

)55( نف�شه 61/2، و ينظر ال�شبعة يف القراءات، �ض 148.

)56( نف�شه 257/1.

)57( نف�شه 468/3، وينظر املحت�شب 209/1.

)58( نف�شه 10.5/7.

)59( نف�شه 277/4.

)60( نف�شه 433/8.

)61( التي�شري، �ض 79.

)62( البحر 236/3.

)63( نف�شه 263/3.

)64( نف�شه 520/2.

)65( حجة الف�ر�شي 89/2.

)66( التي�شري، �ض 34.

)67( البحر 486/5.

)68( البحر 137/6.

)69( نف�شه 332/28.

)70( نف�شه 492/8.

)71( الكت�ب 545/3.

)72( نف�شه 177/4 .

)73( نف�شه 545/3.

)74( مع�ين االأخف�ض 201/1.

)75( الن�شر 254/2.

)76( البحر 105/7.

)77( نف�شه 236/3.
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الأزهري ومنهجه يف تدوين لغة ع�صره املحكية

يف تهذيب اللُّغة

اأم �سلمة عبدالباقي يو�سف نعمة)*(

مقدمــــة:
ه والإح�سان،  ق واأعان، وال�سكر له على توايل برِّ احلمد هلل الذي وفَّ
وال�سالة وال�سالم على خري خلقه واأكرم ر�سله حممد بن عبداهلل، وعلى 

اآله و�سحبه ومن اتبع ُهداه، وبعد:
الدرا�سات  اأثَّروا يف  اأفذاذ  بعلماء  الهجري  الرابع  القرن  فقد زخر 
�سغلت  اآثار متعددة  ما خلفوه من  اأو�سح مظاهره  بعيدًا،  تاأثريًا  اللغوية 
يف  حقًا  جعله  ما  ال�ساأن  من  لبع�سها  وكان  طويل،  تاريٍخ  عرب  الباحثني 
طليعة تراثنا اخلالد، ومن هوؤلء العلماء الذين �سّجلوا ح�سورًا وا�سعًا يف 
وا باأقالمهم مكانة ل ُتن�سى يف ذاكرة  �ساحة العلم واملعرفة اآنذاك، وخطُّ

. الزمن، الإمام الأزهِريُّ
تنا�سته  مغمورًا  ا�سمًا  ول  الدار�سني،  عن  غريبًا  لي�س  والأزهري 
الأياُم، فهو اأحد اأعالم العربية يف القرن الرابع الهجري، تلقى العلم على 
كبار �سيوخ ع�سره، واأحاط بعدة فنون، م�ستعينًا بهمته العالية، وحافظته 

)*(  أستاذ علم اللغة المشاركة - جامعة أم درمان اإلسالمية - السودان.
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اللُّغة بحثًا وتوجيهًا واّطالعًا، فنال  اأئمة  اإمامًا من  اأ�سبح  القوية، حتَّى 
يوؤكد  وتهذيبه  كبريًا،  تاأثريًا  اللغوية  الدرا�سات  يف  واأثَّر  وا�سعة،  �سهرة 

ذلك.
اأهداف البحث:

لغة  تدوين  يف  ومنهجه  )الأزهري  بدرا�سة  ُيعنى  البحث  هذا 
ع�سره املحكية يف تهذيب اللُّغة(، �ساأوليه ما ا�ستطاعُت من جهٍد ومتابعة 
لإعطاء الرجل حقه من الدرا�سة والبحث، مع ت�سليط ال�سوء على ن�ساأته 
املعامل  متناولة  اتَّبعه،  الذي  املنهج  كا�سفًة عن  العلمية،  واآثاره  وحياته، 
الوا�سحة يف م�سمون مدونات الأزهري اللغوية امل�سموعة من لغة ع�سره 

نًة منهجه يف الن�س على امل�سموع. املحكية، وُمبيِّ
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

دفعني اإىل اختيار هذا املو�سوع عدة اأ�سباب منها:
1 - منزلة الأزهري الرفيعة، وجهوده العظيمة يف م�سرية املعجم العربي.
2 - الك�سف عن املظهر الرائد، وهو تدوين لغة الع�سر املحكية يف القرن 

الرابع الهجري، من قبل لغوي متمكن وثبت متقن وهو الأزهري.
3 - بروز �سخ�سيته، وظهور اأثره يف كل مادة، متدخاًل يف النقا�س مبديًا 

حًا تارة، ومفندًا تارة. وجهة نظره، مرجِّ
4 - �سخامة املادة اللغوية التي يحتويها معجم تهذيب اللُّغة.

العربية،  باألفاظ  معرفته  وعمق  اللُّغة،  تف�سري  يف  الوثيق  منهجه   -  5
واحلديث، وال�سواهد.

ال�سابقة  املعاجم  يف  اأهملت  التي  املواد  من  بكثري  معجمه  انفراد   -  6
كالعني واجلمهرة.

7 - املكانة العلمية والأهمية البالغة التي حظي بها تهذيب الأزهري.
كل ذلك دفعني ل�سطفاء هذا املو�سوع للبحث والدرا�سة.
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خطة البحث:
مقدمة،  ت�سبقهما  ف�سلني  يف  يكون  اأن  البحث  طبيعة  اقت�ست 

وتقفوهما خامتة، وذلك على النَّحو الآتي:
املقدمــــــة:

ت�سمل اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياري له، وخطة البحث ومنهجي 
فيه.

الف�سل الأول: الأزهري ن�ساأته وحياته، وي�سم خم�سة مباحث:
املبحث الأول: ا�سمه، ون�سبه، ومولده، ون�ساأته، ووفاته.

املبحث الثاين: �سيوخه وتالميذه.
املبحث الثالث: اآثاره العلمية.

املبحث الرابع: ثناء العلماء عليه.
املبحث اخلام�س: معجم تهذيب اللُّغة، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: غاية الكتاب، وقيمته العلمية.
املطلب الأول: منهج الأزهري يف التهذيب.

الف�سل الثاين: منهج الأزهري يف مدوناته اللغوية امل�سموعة واملحكية 
يف ع�سره، واحتوى على مبحثني:

املبحث الأول: منهج الأزهري يف الن�س على امل�سموع.
وفيه  الأزهري،  ع�سر  لغة  يف  اللغوية  امل�ستويات  الثاين:  املبحث 

اأربعة مطالب:
املطلب الأول: امل�ستوى ال�سوتي.

املطلب الثاين: امل�ستوى ال�سريف.
املطلب الثالث: امل�ستوى الدليل.

املطلب الراب: ا�ست�سهاد الأزهري بلغة ع�سره.
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اخلامتــــــة:
نُتها اأهم النتائج التي تو�سلُت اإليها يف هذا البحث. �سمَّ

لُت البحث بثبٍت باأهم امل�سادر واملراجع التي رجعُت اإليها يف  وقد ذيَّ
هذا العمل، وراعيُت فيها الرتتيب الألفبائي بح�سب الكتاب.

ثم ختمُت البحث بالفهر�س التف�سيلي ملو�سوعاته.
واملنهج  ال�ستقرائي،  املنهج  على  هذه  درا�ستي  يف  اعتمدُت  وقد 
واإبرازها  الدرا�سة،  هذه  اأهداف  حتقيق  ل�سمان  التحليلي،  الو�سفي 

بال�سكل املفيد.
ث عن ال�سعوبات  اأحتدَّ اأن  العر�س  اأحب يف ختام هذا  وبعــُد، فال 
احلديث  »واإمنا  البحث.  هذا  يف  بذلته  الذي  واجلهد  واجهتني،  التي 
عن توفيق اهلل الذي كان اأكرب من جهدي مهما بلغ، هذه حقيقٌة ع�ستها 
، فله احلمد  بفكري ووجداين ا�ست�سعرُت فيها حقًا مدى ف�سل اهلل عليَّ

م«)1(. وال�سكر َكَفاء ما منَّ به وتكــرَّ
واأخريًا اأرجو اأن يكون ما قدمته يف هذا البحث حمققًا ما ق�سدُت 
فيه  مِلا  يوفقنا  واأن  الكرمي،  لوجهه  خال�سًا  يجعله  اأن  اأ�ساأل  واهلل  اإليه. 
قدير  ي�ساء  ما  على  اإنه  الكرمي،  القراآن  لغة  التي هي  ولغتنا  ديننا  خري 

وبالإجابة جدير، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل.
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الف�سل الأول
الأزهري، ن�ساأته وحياته

املبحث الأول: ا�سمه، ون�سبه، ومولده
الأزهري  نوح  بن  اأحمد طلحة  بن  اأبو من�سور، حممد  العالمة  هو 

الهروي اللُّغوي ال�سافعي)2(. 
اأحد الأئمة يف اللُّغة والأدب:

ا عن ن�سبه، فالأزهري ن�سبًة اإىل جده اأزهر، والهروي ن�سبًة اإىل  اأمَّ
مدينة هراة، وال�سافعي ن�سبًة اإىل مذهبه الفقهي، يقول ال�سبكي: »كان 
اإمامًا يف اللُّغة ب�سريًا بالفقه عارفًا باملذهب عايل الإ�سناد ثخني الورع، 
يف  متحريًا  ال�سافعي،  لألفاظ  النت�سار  �سديد  واملراقبة،  العبادة  كثري 

دينه«)3(.
مولـــده:

يف هراة �سنة اثنتني وثمانني ومائتني ُولد الأزهري، وكانت هراة يف 
ذلك الع�سر حافلة بالعلماء الذين �سربوا يف كل جانب من جوانب العلم 
ب�سهٍم وافٍر يف الفقه، ويف اللُّغة، ويف الأدب، ويف غريها من فنون العلم.

ن�ساأته وحياته:
الإمام  مذهب  بدرا�سة  وعني  هراة،  يف  ع�سره  �سيوخ  لكبار  تتلمذ 

ال�سافعي عناية برز اأثرها يف كتابيه )الزاهر(، و)تهذيب اللُّغة(.
ا ناهز الثالثني من عمره �سافر من بلدته اإىل العراق يف طريقه  وَلـمَّ
حجاج  مع  وثالثمائة  ع�سرة  اثنتي  �سنة  يف  وذلك  احلج  فري�سة  لأداء 

العراق.
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وكان طريق احلج العراقي  الكويف الذي يخرتق بالد جند من ُزباَلة 
هناء، مارًا مبناهل الطريق حتَّى النقرة، ثم ياأخذ ذات الي�سار  �سرق الدَّ
اإىل بلدة الربذة فمعدن بني �سليم حتَّى يبلغ ذات ِعْرق )ال�سريبة( حمل 

الإحرام، ومنها بطريق نخلة ال�سامية اإىل مكة املكرمة.
بذل  العبا�سية من حيث  الدولة  عناية من  يجد  الطريق  وكان هذا 
احلماية مِلن مير به من احلجاج وامل�سافرين، فهو اأعظم طريق يخرتق 
اجلزيرة منذ القرن الثاين الهجري حتَّى ع�سور متاأخرة، مع ما تخلل 
الدولة  ب�سبب اخلارجني عليه حني �سعف  الأمن  فيها  اختل  من فرتات 

العبا�سية وما بعدها.
عاد الأزهري يف تلك ال�سنة من احلج، وكانت حركة الِقراِمطة يف 
الأزهري غرب  ومنهم   - و�سل احلجاج  ا  فَلمَّ عنفوانها،  العهد يف  ذلك 
الدهناء على مقربة من َزُرود، التي ما تزال معروفة، وبلغوا رماًل ُيعرف 
با�سم رمل الهبري قريب بئر تدعى الهبرية، وكان و�سولهم هذا املو�سع 
يف اليوم الثامن ع�سر من �سهر املحرم من ال�سنة املذكورة - هجم عليهم 
بني  من  وكان  اأ�سروا.  من  واأ�سروا  قتلوا،  من  منهم  فقتلوا  الِقراِمطة 

الأ�سرى الإمام الأزهري، وكان عمره اإذ ذاك قد ناهز الثالثني.
ويظهر اأن الأزهري مل ميكث يف الأ�سِر اأكرث من �سنتني كما ُيفهم من 

ن�سو�س وردت يف كتابه، �سياأتي ذكر بع�سها.
زمنًا  فيها  ميكث  مل  اأنه  منه  ُيفهم  الناحية  هذه  مدن  عن  وحديثه 
ميكنه من و�سفها، با�ستثناء مدينة الأح�ساء التي و�سف ُبحرياتها عند 

كالمه عن البحرين.
ال�سحاري  اأ�سره يف  على  امل�سرفني  البدو  مع  ينتقل  الأزهري  وكان 
على  تدل  اأمورًا  يفعل  نراه  لهذا  اإليه.  ُيح�سنون  اأنهم  ويظهر  الوا�سعة، 
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فقال:  مترًا  ا�ستطعمه  اأعرابيًا  اأن  ذكر  اأنه  ذلك  من  عليه،  التو�سعة 
اٌن، اأي كثري  فاأطعمته كتلًة واعتذرُت اإليه من ِقلَّتِه، فقال: هذا واهلل َمـجَّ

كاف)4(.
فاأ�سري يطعم من ا�ستطعمه ل �سك باأنه بحالة ح�سنة، وطباع اأبناء 

البادية ما تزال منذ القدم معروفة برقتها ولطفها.
عا�س  كيف  يو�سح  ما  عليها  اّطلعت  التي  امل�سادر  يف  اأجد  ومل 
الأزهري بعد اأن تخل�س من اأ�سر الِقراِمطة، فقد اأم�سى من عمره نحو 

اأربعني �سنة ل اأدري كيف عا�س هذه الفرتة ول اأين عا�س؟.
ولكنه ذكر اأنه عاد اإىل هراة، وبعد عودته، وبعد اأن بلغ ال�سبعني من 

عمره بداأ بت�سنيف كتابه.
وفاتـــــــــه:

ن�ساأ اهلل لالأزهري يف الأجل، حيث قارب عمره الت�سعني عامًا، ومن 
الذي  العظيم  املوؤلف  بهذا  الكرمي  القراآن  لغة  اأمدَّ  اأن  العمر  هذا  بركة 
حوى ُجلَّ ما األَّفه علماء اللُّغة، حمققًا، م�سححًا مهذبًا. وكانت وفاته يف 

مدينة هراة التي ُولد فيها �سنة 370هـ.
رحم اهلل الأزهري رحمًة وا�سعة، واأجزَل مثوبته على ما قام به من 
ٍم،  خدمٍة عظيمٍة يف �سبيل لغة القراآن الكرمي، وما خلَّفه من زاٍد وُتراٍث قيِّ

وجعله خري �سلٍف خلري خلف، مب�سيئته.
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املبحث الثاين: �سيوخه وتالميذه

�سيوخه يف بغداد:
1 - اأبو عبداهلل اإبراهيم بن حممد بن عرفة نفطويه )244-323هـ(.

2 - اأبو بكر حممد بن ال�سري بن �سهل، املعروف بابن ال�سراج )ت316هـ(.

3 - اأبو القا�سم عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز البغوي )214-317هـ(.
4 - اأبو بكر بن الأنباري.

5 - ابن دريد �ساحب اجلمهرة )223-321هـ(.
�سيوخه يف هراة:

1 - اأبو الف�سل حممد بن اأبي جعفر املنذرّي الهروّي، املتوفى �سنة 329هـ، 
لغوي  نحوي  »وهو  احلموي:  ياقوت  يقول  وفيه  �سيوخه،  اأكرب  وهو 
م�سنف يف ذلك، وهو �سيخ اأبي من�سور حممد بن اأحمد الأزهري 

الذي اأملى كتاب التهذيب بالرواية عنه«)5(.
بن عبداهلل،  اأحمد  وا�سمه  361هـ،  �سنة  املتوفى  املزين،  اأبو حممد   -  2
وكان ُيقال له بخارى: )ال�سيخ اجلليل(. وهو من اأهل هراة كما ذكر 

ال�سمعاين)6(.
اإىل  الَبَغوي، ن�سبًة  العزيز  القا�سم عبد اهلل بن حممد بن عبد  اأبو   - 3
)َبْغ( اأو )بغ�سور(، وهي بلدة من بالد خرا�سان بني مرو وهراة. ولد 

�سنة 212هـ، وتويف �سنة 317هـ كما ذكر ال�سمعاين.
4 - اأبو بكر بن عثمان، ذكره الأزهري يف املقدمة )�س 22(، وذلك يف 
يف  ال�سج�ستاين  كتاب  ذكر  حيث  ال�سج�ستاين،  حامت  اأبي  ترجمة 

القراءات، قال: »قراأ علينا بهراة اأبو بكر بن عثمان« )7(.
5 - اأبو حممد عبد اهلل بن حممد بن هاجك.
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بن  الربيع  عن  يروي  البغوي،  عبدالوهاب  بن  عبداهلل  حممد  اأبو   -  6
�سليمان عن ال�سافعي.

7 - اأبو بكر الإيادي، تلميذ �سمر بن حمدويه الهروي.
تالميــذه:

الدرا�سات  يف  كبري  اأثر  )التهذيب(  كتابه  الأزهري  لتاأليف  كان 
اللغوية، واجتالب عدد كبري من طالب اللُّغة الذين كانوا يقروؤون عليه 
طائفة  تالميذه  اأ�سماء  من  التاريخ  حفظ  وقد  هراة.  يف  الكتاب  هذا 

�ساحلة، منهم:
كتاب  �ساحب  401هـ(،  )ت  الهروي  حممد  بن  اأحمد  عبيد  اأبو   -  1
تالميذه  اأملع  وهو  احلديث،  وغريب  القراآن،  غريب  )الغريبني( 
به ابن الأثري يف مقدمة النهاية بـ )�ساحب اأبي من�سور  واأبرزهم. لقَّ

الأزهري اللُّغوي(.
كتاب  الأزهري  من  �سمع  الذي  غر�س�ستان  اأمري  ن�سر  اأبو  ال�سار   -  2
كتاب  من  جملدات  عدة  »وراأيت  الأثري:  ابن  قال  التهذيب، 
)التهذيب( لالأزهري يف اللُّغة بخطه، وعليه ما هذه ن�سخته. يقول 
حممد بن اأحمد الأزهري: قراأ على ال�سار اأبو ن�سر هذا اجلزء من 

اأوله اإىل اآخره وكتبه بيده«.
3 - اأبو اأ�سامة جنادة بن حممد بن احل�سني الأزدي الهروي، قال ياقوت: 
من�سور  اأبي  عن  اأخذ  باللغة،  عارف  الذكر  �سائع  القدر  »عظيم 

الأزهري )...( توفى �سنة 399هـ«)8(.
4 - اأبو  يعقوب القراب.

5 - اأبو ذر عبد بن حميد.
6 - اأبو عثمان �سعيد القر�سي.

7 - احل�سني البا�ساين.
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املبحث الثالث: اآثاره العلمية

اأ�سهم الأزهري - رحمه اهلل - يف احلركة العلمية التي كانت ت�سود 
ع�سره بكتٍب، ور�سائل ذات �ساأٍن ومكانٍة يف التف�سري، والقراءات، واللُّغة، 

فكانت �سورة حية من �سور احلياة الثقافية يف ع�سره.
وقد حاولُت اأن اأجمع معلوماٍت عن هذه الآثار بقدر ُجهدي ووقتي، 
من  ذكرها  من  اإىل  واأ�سرُت  منها،  واأفدُت  منها،  جمموعٍة  اإىل  قُت  فُوفِّ

املرتجمني له، واآثرت تق�سيمها اإىل ثالثة اأق�ساٍم على النَّحو الآتي:
اأ - الآثار املطبوعة.

ب - الآثار املخطوطة.
ية. جـ - الآثار التي مل ُيعرث لها على اأ�سوٍل خطِّ

اأوًل - الآثار املطبوعة:
1 - تهذيب اللُّغة: ظهر هذا الكتاب مطبوعًا من �سنة 1384هـ، حني طبع 
ومراجعة  هارون،  ال�سالم  عبد  الأ�ستاذ  بتحقيق  منه  الأول  اجلزء 
الأ�ستاذ حممد علي النجار، واأمتت جلنة التحقيق عملها يف اإخراج 

الأجزاء جميعها حتَّى اجلزء اخلام�س ع�سر �سنة 1389هـ.
يف  1421هـ،  عام  اللبنانية،  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  ن�سرته  كما 

طبعة جديدة، ومنقحة، ومزيدة بفهر�س األفبائي للمواد.
الدينية  ال�سوؤون  اإدارة  ن�سرته  ال�سافعي:  األفاظ  غريب  يف  الزاهر   -  2
يف وزارة الأوقاف الكويتية، و�سدر �سنة 1399هـ، يف جملد �سفحاته 

)405( بطباعة ح�سنة.
ثانياً - الآثار املخطوطة:

، واأفاد اأنه  1 - غريب الألفاظ التي ا�ستعملها الفقهاء: ذكره الزركليُّ
خمطوط)9(.
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، واأطلق عليه )فوائد  2 - تف�سري األفاظ خمت�سر املزين: ذكره الزركليُّ
منقولة من تف�سري املزين()10(.

ثالثاً - الآثار التي مل ُيعرث لها على اأ�سوٍل خطية:
التي مل  الأزهري  فات  ياقوت احلموي)11( جمموعة من م�سنَّ ذكر 

اأقف على ما ُيفيد اأماكن وجودها يف الرتاث املخطوط، وهي ُكــُتب:
1 - معرفة الف�سيح.

2 - التقريب يف التف�سري.
3 - علل القراءات.

4 - يف الروح وما جاء فيه من القراآن وال�سنة.
5 - تف�سري اأ�سماء اهلل عز وجل.

6 - معاين �سواهد غريب احلديث.
7 - الرد على الليث.

8 - تف�سري �سواهد غريب احلديث.
9 - تف�سري اإ�سالح املنطق.
10 - تف�سري ال�سبع الطوال.

11 - تف�سري �سعر اأبي متام.

12 - الأدوات.

َلْتها لنا كتب الرتاجم. وهي تدل  هذه هي موؤلفات الأزهري التي �سجَّ
اأن يقوم  له  يتاأتى  واإلَّ كيف  للعلم واملعرفة،  اأن الرجل وهب حياته  على 
وهمة  قوية  عزمية  لديه  تكن  مل  ما  املوؤلفات  من  العظيم  املجهود  بهذا 
العلم،  حمراب  يف  لالعتكاف  كامل  وانقطاع  متوا�سل،  وعمل  ما�سية، 
فقد ا�ستطاع - رحمه اهلل - اأن ي�سجل نف�سه يف �سجل اخلالدين مبوؤلفاته 

وِنتاجه.
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املبحث الرابع: ثناء العلماء عليه

كان الأزهري - رحمه اهلل - ذا كعٍب عاٍل يف العلم واحلفظ والتفنن، 
اأهٌل  اأنه   - باإجماع   - والرتاجم  الطبقات  اأ�سحاب  راأى  ذلك  اأجل  من 
وعلو  تنبئ عن عظيم ف�سله،  اأو�ساٍف  فو�سفوه بجملة  والتقدير؛  للثناء 

مرتبته، وا�ستقامة دينه، وطيب اأخالقه.
عارفًا  بالفقه،  ب�سريًا  اللُّغة،  يف  اإمامًا  »وكان  ال�سبكي:  عنه  قال 
�سديد  واملراقبة،  العبادة  كثري  الَوَرع،  ثخني  الإ�سناد،  عايل  باملذهب، 

النت�سار لألفاظ ال�سافعي، متحريًا يف دينه...«)12(.
ثخني  الإ�سناد،  عايل  باحلديث،  عارفًا  »كان  ال�سيوطي:  عنه  وقال 

الَوَرع«)13(.
واأُثِنَي عليه وو�سفه باأنه: »كان فقيهًا �ساحلًا«)14(.

وقيل عنه: »�ساحب امل�سنفات الكبار، اجلليلة املقدار«)15(.
حمل  عندهم  فكان  املعا�سرون  والباحثون  العلماء  يغفله  مل  كما 
العلماء،  مراتب  من  ي�ستحقها  التي  باملرتبة  فو�سعوه  واإجالٍل،  تقديٍر 

تقديرًا منهم لعلمه وجهوده.
اللُّغة  اأئمة  »اأحد  باأنه:  املغربي  عبدالقادر  ال�سيخ  امتدحه  فقد 

امل�سهورين املتفق على ف�سلهم وروايتهم والثقة بهم«)16(.
وخ باأنه: »اإمام يف التف�سري واحلديث والفقه  واأثنى عليه د. عمر فــرُّ

واللُّغة والأدب«)17(.
اأ�سهر  من  جليل  عامل  »الأزهري  اجلا�سر:  حمد  ال�سيح  عنه  وقال 

علماء العربية اإنتاجًا، واأعمقهم فهمًا ومعرفة«)18(.
اأقف على �سيٍء  الأزهري، ومل  التي قيلت يف  الأقوال  اأهم  تلك هي 
فه  اأو يقدح يف  من الن�سو�س يطعن يف اأخالقه، و�سلوكه و�سريته، اأو ُي�سعِّ
اأي جانب من جوانب حياته، فقد كان ثقًة �ساحلًا، ُمِكّبًا على ال�ستغال 

بالعلم.
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املبحث اخلام�س: معجم تهذيب اللُّغة

غايته، قيمته، العلمية، منهجه:
يعد هذا الكتاب يف قمة كتب الأزهري. 

كما يعد اأوثق املعاجم اللغوية.
الغاية من تاأليف كتاب معجم تهذيب اللُّغة:

اإن غاية اأ�سحاب املعاجم القدمية هي حفظ اللُّغة العربية و�سيانتها 
اإىل  معجمه  تاأليف  وراء  من  هدف  والأزهري  والتال�سي،  النحالل  من 
مقدمة معجمه،  وو�سحها يف  املعاجم  ويف  نف�سه  وجدها يف  ثالثة  اأموٍر 
حيث قال: »وقد دعاين اإىل ما جمعت يف هذا الكتاب من لغات العرب 
ب�سواهد  وال�ست�سهاد  لت منها،  ما ح�سَّ تتبٍُّع  وا�ستق�سيُت يف  واألفاظها، 
املعرفة  اأهل  بها  احتجَّ  التي  �سعرائها،  لف�سحاء  املعروفة  اأ�سعارها 

املوؤمتنون عليها، خالٌل ثالٌث هي: 
1 - تقييد نكٍت حفظُتها ووعيُتها عن اأفواه العرب الذين �ساهدتهم واأقمت 

بني ظهرانيهم �سنيَّات.
2 - ومنها الن�سيحة الواجبة على اأهل العلم جلماعة امل�سلمني يف اإفادتهم 

ما لعلَّهم يحتاجون اإليه.
طالب  واألفيت   )...( اأين  الق�سد:  اأكرث  التي  هي  الثالثة  واخللة   -  3
فة  امل�سحَّ الكتب  اآفات  يعرفون من  ل  زماننا  اأبناء  ال�ساأن من  هذا 
املدخولة ما عرفُته، ول مييزون �سحيحها من �سقيمها كما ميزُته. 
يًا للمثوبة من اهلل عليها، اأن  وكان من الن�سيحة التي التزمُتها توخِّ
اأهّذبها بجهدي  واأن   )...( العربّي  ول�سانها  العرب  لغة  اأن�سَح عن 
املتحاذقني،  كتب  يف  الواقع  الت�سحيف  على  واأدلَّ  التهذيب،  غاية 

لئال يغرّت به من يجهله، ول يعتمده من ل يعرفه«)19(.
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هذه احلوافز جمتمعة دفعته اإىل تاأليف تهذيب اللُّغة، وفيها ما يدلُّ 
على الت�سحيف الواقع يف تلك الكتب، والتف�سري املزال عن وجهه.

قيمة كتاب التهذيب:
كتاب التهذيب اأ�سل من اأ�سول اللُّغة �سحًة وا�ستيعابًا، ل يعرف قدره 
حق املعرفة اإلَّ َمن نظر فيه طوياًل، وتتبع منهجه الوثيق يف تف�سري اللُّغة، 
املوؤلف  فهذا  كتابه.  ي�سع  وهو  ي�ست�سعرها  كان  التي  ال�سادقة  والأمانة 
باأنه  الذي وقعت مطبوعاته يف �ستة ع�سر �سفرًا لي�س من املغالة القول 
ال�ستيعاب،  وحماولة  ال�سحة  حيث  من  اإلينا  و�سل  لغوي  كتاب  اأعظم 
ول ي�سارعه يف ذلك �سوى كتاب )املحكم( لبن �سيده الأندل�سي، مع اأن 
الأزهري  ا�ستقاها  معلوماٍت  على  لحتوائه  عليه؛  ميتاز  الأزهري  كتاب 
بنف�سه من العرب الأقحاح. ويكفي هذا الكتاب اأ�سالًة اأنه املرجع الرئي�س 

واملعتمد الأول لبن منظور يف )ل�ساب العرب(.
اللغوية،  للمفردات  �سرحه  يف  وبراعته  الأزهري  دقة  فيه  تتجلى 

وتو�سيحه املعنى وتف�سري ما اأ�سكل من م�سطلحات العلوم.
اأودع كتابه ن�سو�سًا على جانب من  اأن الأزهري  ا يجدر ذكره  وِمَّ
التي  البالد  اأو الجتماعية عن  بالدرا�سات اجلغرافية  للمعنيني  الإفادة 

ل فيها. جتوَّ
انها ب�سفٍة  اإن هذا الكتاب ُي�ستفاد منه يف درا�سة اأحوال البادية و�ُسكَّ
والقفار،  ال�سحاري  يف  ال�سكان  ل  تنقُّ عن  �ساحبه  حتدث  فقد  عامة، 

وو�سف جوانب من حياتهم و�سف العليم بها.
حر�س الأزهري على تقريب اللُّغة لأفهام اأهل الع�سر، فقد قال يف 
: { يا اأيها الذين اآمنوا كتب عليكم الق�سا�س  تف�سري قوله اهلل عزَّ وجلَّ
يف القتلى})20(، قال »وهذه اآية م�سكلة، وقد ف�ّسرها ابن عبا�س ثم َمن 



أم سلمة عبدالباقي يوسف نعمة
20

12
بر 

سم
دي

 - 
هـ

14
34

م 
حر

 م
، 3

3 
دد

لع
ا

47

جـــــذور

بعده تف�سريًا قّربوه على قدر اأفهام اأهل ع�سرهم، فراأيت اأن اأذكر قول 
ابن عبا�س، واأوؤّيده مبا يزيده بيانًا وو�سوحًا«)21(.

تبّدْت عناية الأزهري اخلا�سة ب�سرح الأحاديث النبوية التي فاتت 
اأبا عبيد، والقتيبي، واخلطابي.

منهج الأزهري يف التهذيب:
اأحمد  بن  للخليل  العني  كتاب  اللُّغة منهج  تهذيب  الأزهري يف  اتبع 

الذي ميكن اإيجازه يف النقاط الآتية:
وجعل  احللق،  بحروف  فبداأ  �سوتيًا  ترتيبًا  العربية  الأبجدية  رتب   -  1

اأولها العني، ثم انتهى باحلروف ال�سفهية وهي الفاء والباء وامليم.
الهمزة؛ لأنها  الِعلَّة ق�سمًا قائمًا بنف�سه، ومن �سمنها  2 - جعل حروف 

يتناولها التغيري واحلذف اأحيانًا مثل اأحرف الِعلَّة.
3 - جعل كل حرف من احلروف الأبجدية )ال�سوتية( مق�سمًا اإىل هذه 

الأق�سام بالرتتيب:
اأ - الثنائي ال�سحيح.

ب - الثالثي ال�سحيح.
جـ - الثالثي املعتل، وهو ما فيه حرفان �سحيحان وحرف ِعلَّة واحد.

د - اللفيف، وهو عك�س �سابقه.
هـ - الرباعي ثم اخلما�سي.

و - املعتل: وهو اآخر الكتاب. 
4 - اتبع نظام التقليبات، مبعنى اأنه يذكر املادة ومقلوبها يف مكاٍن واحد، 
ففي الثنائي مثاًل: )دع، ع د(، وم�ستقاتهما ي�سعهما يف مكاٍن واحد. 
ويف الثالثي يذكر ال�سور ال�ست املمكنة يف مكان واحد مثل: )ع ل م، 
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ع م ل، ل ع م، ل م ع، م ع ل، م ل ع(. فمادتان بداأتا بالعني، ومادتان 
بالالم، ومادتان بامليم. ويذكر الأ�سول امل�ستعملة وم�ستقاتها ويرتك 

الأ�سول املهملة التي مل ت�ستعملها اللُّغة.
هذا  منهجه  اقتب�س  باأنه  التهذيب  مقدمة  يف  الأزهري  ويعرتف 
فيه، فقال: »ومل  املفردات  تنظيم  وكيفية  ترتيبه  من كتاب )العني( يف 
اأول كتاب )العني( لأبي عبد  التاأ�سي�س املجمل يف  اأن  اللغويني  اأجد بني 
فيما  اأحد  يفوق اخلليل  ل  اأنه  وعلمت   )...( اأحمد  بن  الرحمن اخلليل 
اأ�س�سه ور�سمه فراأيت اأن اأنقله لتتاأمله وتردد فكرك فيه وت�ستفيد منه ما 

بك حاجة اإليه«)22(.
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الف�سل الثاين
مدونات الأزهري اللغوية امل�سموعة واملحكية يف ع�سره

املبحث الأول: منهج الأزهري يف الن�س على امل�سموع:
لغة معا�سريه،  �سمعه من  وما  م�سافهاته،  كثريًا على  الأزهري  ه  نبَّ

تلك اللُّغة التي تلقاها عنهم مبا�سرة.
وقد اتخذت اإ�ساراته اإىل تلك اللُّغة امل�سموعة وتنبيهاته عليها عدة 

اأ�ساليب، ومن اأهم تلك الأ�ساليب:
اأ - الن�س على اأنه )�سمع من العرب(: 

لغة  من  امل�سموع  على  الن�س  اأ�ساليب  اأكرث  من  الأ�سلوب  هذا  ُيعدُّ 
املعا�سرين عند الأزهري ومن اأمثلة هذا الن�س:

1 - قوله: »وقال اأبو َخرْية: اإذا �َسِرب الرجُل املاء يف �ُسْرعة اإ�َساغٍة فهو 
املاَء  نَّْحت  َتزَّ يقال:  َزنُّح.  التَّ الَعَرب:  من  و�َسَماعي  ُقلت:  التَّْزنيُح. 

ة بعد اأخرى«)22(. َتَزنُّحًا اإذا �سربته مرَّ
ال�سجر  من  ونحوه  الُعْرُفِط  جَممع  ْمُط  الرَّ الليث:  »قال  وقوله:   -  2
ة  ة. قلت: هذا ت�سحيف، �سمعت العرب تقول للَحْرجِة املْلَتفَّ كالَغْي�سَ

ْدر: َغْي�ُس �ِسْدر، وَرْهُط �ِسْدر«)23(. من ال�سِّ
وقد اتبع ال�ساحب بن عباد �ساحب )العني( يف ت�سحيف هذا اللفظ)24(، 

واأيَّد الأزهري عدد من املعجميني)25(.
3 - وقوله: »و�سمعت العرب تقول لأول مطر يقع بالأر�س اأيام اخلريف: 
ربيع، ويقولون: اإذا وقع ربيع بالأر�س بعثنا الرواد وانتجعنا م�ساقط 
تربَّعت  قد  رمت:  و�سُ ُخرفت  اإذا  للنخيل  يقولون  و�سمعتهم  الغيث. 

النخيل«)26(. ونقل عن الأزهري بع�س اللغويني)27(.
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4 - وقوله: «و�سمعت العرب تقول: راأيت الَكالأ يف اأر�س بني فالن ُقمزًا 
ُقمزًا، وذلك اإذا مل يتوافر وكانت هاهنا ملعة ثم تنقطع ثم ترى ملعة 

اأخرى«)28(.
وَن�ّس الأزهري على اأنه �سمع من العرب م�ستفي�س يف التهذيب)29(.
ل  عامًا  كالمًا  يطلق  اأنه  يلحظ  هذه  الأزهري  طريقة  يف  واملتاأمل 

يتحدد معه املتكلم اأو قبيلته اأو مو�سع اإقامته.
ب - الن�س على اأنه )�سمع اأعرابياً(: 

ين�س الأزهري كثريًا على ال�سماع من اأعرابي، ومن اأمثلة ذلك:
نّحه  اأي  فالنًا  عنك  ا�سَحْن  لآخر:  يقول  اأْعَراِبّيًا  »و�سمعت  قوله:   -  1

واأْبِعده، وقد �سحنه َي�ْسَحُنه �َسْحنًا اإذا طرده«)30(.
يف  جاء  )ال�سحن(،  لـ  الأعرابي  عن  الأزهري  ذكره  الذي  املعنى  وهذا 

جممعات اللغة)31(.
ِقطعًة كقولك:  يريد  ِك�ْسفًة،  اأَْعِطِني  يقول:  اأعرابّيًا  »�سمْعت  وقوله:   -  2

ِخرقًة...«)32(.
ر عن اأنيابه: )َقَبَح  3 - وقوله: »و�سِمْعُت اأعرابّيًا يقول جلمل َرُغوٍّ قد َك�سَّ

اهلل كَلَحته(. يعني َفَمه واأنيابه«)33(.
من  �سمعها  اأنه  على  الأزهري  ن�سَّ  وافرة  اأمثلة  التهذيب  ويف 

اأعرابي)34(.
جـ - الن�س على ال�سماع من )بع�س القبائل(: 

دّون الأزهري ما �سمعه من بع�س القبائل ومن ذلك ما ياأتي:
ته: قد مككت روحي، اأراد: اأنه  1 - قوله: »و�سمعت كالبيًا يقول لرجل يعنِّ

اأخرجه بلجاجه فيما اأ�سكاه«)35(.
وقد جاء هذا املعنى يف معجمات العربية)36(.
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واإنه  َطَمَرها،  قد  ناقة:  ِلَفْحل �سرب  يقول  ُعَقْيِلّيًا  »و�سِمْعُت  وقوله:   -  2
ُمور«)37(. لكثرُي الطُّ

جُب من الأ�ساِقي:  3 - وقوله: »�سمعت اأَعرابيًا من بني �ُسَليم، يقول: ال�سَّ
ما ت�سننَّ واأخلَق«)38(.

وقد جاء ذلك عند املعجميني)39(.
من  الأزهري  �سمعها  النمط  هذا  وفق  كثرية  اأمثلة  التهذيب  ويف 

القبائل العربية)40(.
د - �سماع الأزهري من )اأهل البلدان(: 

العرب  اأقوال  من  يتلقاه  كان  ما  على  الأزهري  �سماع  يقت�سر  مل 
والأعراب يف البادية، واإمنا كان ي�سمع ويدّون ما يقوله اأهل البلدان الذين 

اختلط بهم، ومن ذلك:
َبلَغ  الذي  َطب:  الرُّ ع من  املجزِّ قال:  الأ�سمعي  »اأبو عبيد عن  قوله:   -  1
وهو  بالك�سر.  ع  املجزِّ  : امِل�سعريُّ قال  �سمر:  قال  ن�سفه.  الإرطاُب 
م. وقلت: و�سماعي من الهجريِّني  عندي بن�سب الزاي على وزن خمطَّ
ُيقال:  اأبي عبيد.  امل�سعرّي عن  رواه  كما  الزاي  بك�سر  ع  ُرَطٌب جمزِّ

ع«)41(. ع فهو جمزِّ جزَّ
2 - واأي�سًا قوله: »والَعِطيل: �ِسْمراخ من �سماريخ ُفّحال النخل يوؤَبر به. 

�سمعته من اأهل الأح�ساء«)42(.
نَي ِمْن اأهل اْلَبْحَريِن يقولون  ْخاَلِويِّ 3 - ومن ذلك اأي�سًا قوله: »و�َسِمْعُت النَّ

َفِة - التي ل اأُ�َسَر لها، ول اأَ�سنان -: امْلِْخَلُب«)43(. للَحِديَدِة امْلَُعقَّ
يف  القاطنني  عن  تلقاها  اأخرى  م�سموعات  الأزهري  ن  دوَّ وقد 

بلدانهم)44(.
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هـ - ال�سماع من )غري واحٍد من الأعراب اأو العرب(:
ه  ا نبَّ ين�س الأزهري كثريًا على اأنه �سمع غري واحٍد من العرب، ومـِمَّ

ا �سمعه من غري واحٍد من العرب: عليه مـِمَّ
ِللَّنِب الـَممْزوج باملاء:  1 - قوله: »و�سمعُت غرَي واحٍد من الأعراب يقول 

�َسهاب، كما ترى بفتح ال�سني«)45(.
ل على ما  وما ذكره الأزهري هو ما قال به اللغويون، وكاأن بع�سهم قد عوَّ

ذكره الأزهري)46(.
2 - وقوله: »َو�سمعُت غرَي واحد من اأعراب بني �سعد يقولون ِلْلَمرِّ الذي 

َخاِخنُي«)47(. نُي، وَجْمُعه ال�سَّ خِّ نِي: ال�سِّ ُيعمل به يف الطِّ
اللَّحَم  مُت  َهرَّ يقول:  الَعرب  من  واحد  غري  و�سمعُت  »قلت:  وقوله:   -  3
وحلٌم  والوْذرة،  ة،  احُلزَّ مثل  �سغارًا  ِقطعًا  قّطعَته  اإذا  تهرميًا: 

م«)48(. ُمهرَّ
ويف التهذيب اأمثلة كثرية وافرة �سمعها الأزهري من )غري واحد من 

العرب اأو الأعراب()49(.
و - �سماع الأزهري من )بع�س العرب(:

منهم،  املبا�سر  و�سماعه  ملعا�سريه،  الأزهري  م�سافهة  طرق  ومن 
ا  وتدوين ذلك يف معجمه: الن�س على اأنه �سمع )من بع�س العرب(، ومـِمَّ

�سمعه الأزهري من بع�س العرب:
على  ويجمع  رّجال،  للراجل:  يقول  العرب  بع�س  »و�سمعت  قوله:   -  1

رجاجيل«)50(.
يف  العامة  وتطلق  الأزهري)51(،  عن  تاجه  يف  الزبيدي  نقله  وقد 
جند على الرجل: رّجال وجتمعه على ذات اجلمع الذي ذكره الأزهري. 
وجتمعه اأي�سًا على: الرجال اأو اْرجال بهمزة الو�سل والراء بعدها �ساكنة.
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2 - وقوله: »و�سمعت بع�س العرب يقول: جلدي ياأكلني، اإذا وجد حكة، ول 
يقول: جلدي يحكني«)52(.

وما �سمعه الأزهري من قبيل املجاز كما هو وا�سح، وقد اأ�سار اإليه 
الزخم�سري يف معجمه)53(، واأ�سار اإليه غريه)54(.

بع�س  عن  �سمعها  اأخرى  اأمثلة  معجمه  يف  الأزهري  اأودع  وقد 
العرب)55(.

ز - الروؤية وال�سماع:
ا  ومـِمَّ و�ساهدت،  راأيت  َلْفَظي:  قليلة  اأحياٍن  يف  الأزهري  ي�ستخدم 

اأورده الأزهري حول ذلك:
1 - اأورد عن اأحد اللغويني تعريفًا للُقلل، وهي احِلباب العظام، واحدتها 
ُقلَّة.. وجمعها: ِقالل. ثم يذكر اأن »ِقالل هجر، والأْح�َساء ونواحيها 
معروفة، وقد راأَيُتها بالأح�ساء، َفالقّلُة منها تاأخُذ َمَزاَدًة من املاء، 
اوية ُقلَتنْي، وراأيتهم بالأح�ساء ي�سمونها اخلُرو�س واحدها  ومتالأ الرَّ
من  ُل  وحُتوَّ ُترفُع  اأي:   : ُتَقلُّ لأنها  ِقالًل؛  ي�سمونها  يُتُهم  وَراأَ َخْر�ٌس، 

غت من املاء«)56(. مكان اإىل مكان، اإذا ُفرِّ
ِلّية: الناقُة ُتنَتُج َفُيْنَحُر ولُدها  : اخْلَ 2 - وقوله: »�سمٌر عن ابن الأعرابيِّ
َي  ُنحِّ ت  َدرَّ فاإذا  غريها..  بُحَواِر  فُت�سَتَدرُّ  َلَبُنها،  لهم  ِلَيُدوَم  َعمدًا 
حاَلِيبِهْم.  يف  اخلاليا  �ساهدت  وقد   : قلت  واحُتِلَبت..  َواُر،  احْلُ

و�سمعتهم يقولون: بنو فالٍن قد خلْوا، وهم َيْخُلوَن«)57(.
ن  ويف التهذيب اأمثلة غري هذه لأ�سياء ن�س الأزهري على روؤيتها، ودوَّ

اأقواًل �سمعها حولها)58(.
حـ - عدم ال�سماع:

يف اأثناء معاجلة الأزهري مِلا يتناوله من مواد لغوية، يعر�س لبع�س 
اأن  املواد، ثم يذكر عقب ذلك  اأقوال حول بع�س  اللغويون من  ما يورده 
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ما رواه عن ال�سالفني من اللغويني مل ي�سمعه من العرب الف�سحاء، ومن 
الأمثلة على عدم ال�سماع:

1 - قوله: »اأبو عبيد عن الأ�سمعي: النُّْقد والنُّْع�س: �سجر، واحدته ُنْقدة 
يقول:  وبع�سهم  �سجرٌة.  وهي  وُنْقد،  ُنْقدة  اللحياين:  وقال   )...(
َنَقَدة وَنَقد. قلت: ومل اأ�سمعه من العرب اإلَّ َنقدًا حمّرك القاف، وله 

َنْور اأ�سفَر ينبت يف القيعان«)59(.
2 - ومن ذلك اأي�سًا قوله: »وقال الليث: ويوم عا�ُسوراء هو اليوم العا�سر 
م. قلت: ومل اأ�سمع يف اأمثلة الأ�سماء ا�سمًا على فاعولء اإّل  من املحرَّ

اأحرفًا قليلة«)60(.
اأبنية  اح  اإليه عدد من �ُسرَّ اأمثلة �سيبويه)61(، واأ�سار  وهذا املثال من 
ه ابن قتيبة على اأنه مل ياأِت على فاعولء اإلَّ عا�سوراء)63(.  كتابه)62(، ونبَّ
وذكر ابن دريد ذلك اأي�سًا يف جمهرته)64(، وقد ا�سُتدرك على ابن دريد 
الألفاظ:  هذه  من  اأن  الفا�سي  الطيب  ابن  ذكر  فقد  الألفاظ،  من  عدد 
ال�ساروراء وال�ساروراء، لل�سراء وال�سراء، واخلابوراء وتا�سوعاء وغريها، 
وقد اأورد ابن الطيب هذه امل�ستدركات يف �سرحه على القامو�س املحيط)65(، 

و�سمنها الزبيدي مو�سع �سرح هذه ال�سيغة يف تاج العرو�س)66(.
ويحتمل اأن يكون الأزهري عنى بقوله: ومل اأ�سمع، اأي من �سيوخه من 
العلماء والرواة، ولي�س من معا�سريه من ف�سحاء العرب يف احلا�سرة 
هذا  و�سماعه  القطع،  �سبيل  على  بذلك  جنزم  اأن  ميكن  ول  والبادية، 

يحتمل الأمرين معًا.
ط - الن�س على الف�سيح:

َي�ِسُم الأزهري بع�س ما ي�سمعه من العرب بالف�ساحة، وين�س على 
ا اأورده م�سموعًا عن العرب ون�ّس على ف�ساحته: ذلك �سراحٌة ومـِمَّ
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ُيكَرم،  اأن  ي�ستاأهل  فالٌن  القائل:  قول  النا�س  بع�ُس  »وَخطاأ  قوله:   -  1
الإهالة،  اإّل من  ال�ستئهال  يكون  ل  وقال:  الكرامة،  َي�ستحّق  مبعنى 
ئ من  ا اأنا فال اأُنكره ول اأُخطِّ واأجاَز ذلك كثري من اأهل الأدب، واأمَّ

قاله؛ لأين �سمعُته. 
وقد �سمعُت اأعرابيًا ف�سيحًا من بني اأ�َسد يقول لرُجل اأُويِلَ َكراَمًة: 
اأنت ت�ستاأهل ما اأُْوِليَت، وذلك بح�سرة جماعٍة من الأعراب، فما اأَنَكروا 
: { ..........})67(. قال الأزهرّي:  ق ذلك قوُل اهلل عزَّ وجَلّ قوله، ويحقِّ
وال�سواب ما قاله اأبو زيد والأ�سمعّي وغريه؛ لأن الأ�سدّي اأَِلَف احلا�سرَة 

فاأَخَذ هذا عنهم«)68(.
وعلَّق حمققو هذا اجلزء من التهذيب على القول: )بع�س النا�س(، 

باأن املق�سود بهم اأبو زيد والأ�سمعي كما يدلُّ عليه قول الأزهري.
وبتاأمل هذا القول لالأزهري وجوهر م�سمونه، يت�سح لنا اأن الأزهري 
يقر هذا املعنى للفعل )ا�ستاأهل(؛ اإذ اإنه ل ينكره ول يخطئ ا�ستعماله؛ 

لأنه �سمعه. وقد �سمعه من اأعرابي ف�سيح.
بلَغ  »ويقال:  قوله:  تهذيبه  يف  الأزهري  عند  الف�سيح  الن�س  ومن   -  2
كتاِب  ال�سافعي يف  وقال  بالغاِن.  وهما  اأْدركا  اإذا  واجلاريُة:  الُغالُم 
بيع،  كاح جارية بالغ بغري هاٍء. هكذا َرواُه لنا عبد امللك عن الرَّ النِّ
عنه قلُت وال�سافعي ف�سيٌح، وقولُه ُحَجة يف اللُّغة، وقد �سمعُت غري 
ة  واحٍد من ف�سحاِء الأعراب يقول: َجاِرية بالغ، وهو كقولهم: اْمَراأَ

ٌل«)69(. َية نا�سِ عا�سٌق، وحِلْ
ن توؤخذ  وكما هو معلوم اأن ف�ساحة الإمام ال�سافعي والقول باأنه ِمَّ
عنه اللُّغة اأمر م�ستفي�س لدى علماء العربية؛ فقد ُروي عن الإمام اأحمد 
غريه:  وقال  ة«)70(،  ُحجَّ اللُّغة  يف  ال�سافعي  »كالم  قال:  اأنه  حنبل  ابن 
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ن تاأخذ عنه اللُّغة)71(، كما قال بف�ساحة لغته واأن كالمه  ال�سافعي ِمَّ
حجة ي�سح ال�ست�سهاد بها عدد من العلماء)72(.

�سبقه  الذي  امل�ستق  الفاعل  ل�سم  التاأنيث  تاء  حلاق  بعدم  والقول 
مو�سوفه كثري يف العربية، وقد ا�ستفا�س ذكره لدى علماء العربية)73(، 

والقيا�س يف ذلك اأن تلحق تاء التاأنيث الو�سف فُيقال: جارية بالغة.
حاء يقول للرجل - اإذا  3 - وقوله: »�سِمْعُت غرَي واحٍد من العرب الُف�سَ
، اأي: على  ه -: اأََل وُخْذ على �َسْمِت هذا الَوِخيِّ ْوِب بلٍد ياأْمتُّ هداه ل�سَ
ُهْم  َتُهْم واأَمَّ ْوِب... ويقال: َعَرْفُت َوْخَي القوم، َوِخيَّ ِد وال�سَّ هذا الَق�سْ
َدهم«)74(. وقد اأ�سار اإىل ما ذكره الأزهري عدد  واإِّمَتُهم، اأي: َق�سْ

من املعجميني)75(.
معا�سريه،  عن  الأزهريُّ  �ساقها  كثرية  اأمثلة  اللُّغة(  )تهذيب  ويف 

ناعتًا تلك الأمثلة بـ)الف�سيحة( اأو اأهلها بـ)الف�سحاء()76(.
ي - التنبيه على ال�سحيح:

اأورد الأزهري عددًا من م�سموعاته، ون�سَّ على اأنها �سحيحة، اأي: 
اأنها �سليمة من ناحية البنية اللغوية.

ه عليه وحكم عليه بال�سحة من األفاظ اللُّغة: ا نبَّ ومـِمَّ
ا نعته بال�سحة من الألفاظ، قوله: »وا�ستع�سر الأمُر وتع�ّسر اإذا  1 - ومـِمَّ
�سار ع�سريًا. وقال ابن املظّفر: يقال للَغْزل اإذا التب�س فلم تقدر على 
مًا. قلت: وهذا  اإلَّ جت�سُّ تخلي�سه: قد تغ�ّسر بالغني ول يقال بالعني 
الذي قاله ابن املظفر �سحيح، وكالم العرب عليه، �سمعته من غري 

واحد منهم، ويوم اأع�سر اأي م�سوؤوم«)77(.
اء  ... اأبو عبيد - عن الفرَّ مُّ َلُخ: الأ�سَ 2 - وقوله اأي�سًا: »وقال اأبو عمرو: الأ�سْ
. قلُت: هوؤلء  . ونْحَو ذلك قال اْبُن الأعرابيِّ مُّ َلُخ: الأ�سَ - قال: الأ�سْ
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ا اأهل الب�سرة  َلخ، واأمَّ - اأهُل الكوفة - اأَجمُعوا على اخلاِء يف الأ�سْ
َلُج - باجليم -  قِّ من الَعَرب، فاإنهم يقولون: الأ�سْ وَمْن يف ذلك ال�سِّ
. و�سمعت اأعرابّيًا من بني ُكَلْيٍب يقول: فالٌن َيت�سالُج علينا،  مِّ لالأ�سَ
لَجاء فهما لغتان  اَء كانت ُتْعرُف بال�سَّ مَّ َمًة �سَ اأي: يت�ساَمُ وراأْيُت اأَ

�سحيحتان، باخلاء واجليم«)78(.
ويف مو�سع اآخر من )التهذيب( ين�سب الأزهري الأ�سلج - باجليم - 
لبع�س اأعراب قي�س ومتيم. والأ�سلخ - باخلاء - لبني اأ�سد ومن جاورهم. 

لج( باجليم بـ)ال�سحة()79(. ونعت الأزهري )ال�سَّ
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املبحث الثاين: امل�ستويات اللغوية يف لغة ع�سر الأزهري:
اللغوية  امل�ستويات  معا�سريه  لغات  من  دّونه  فيما  الأزهري  تناول 
املختلفة كامل�ستوى ال�سوتي، وامل�ستوى ال�سريف )بنية الكلمة(، وامل�ستوى 

الدليل. وهذه امل�ستويات هي:
اأوًل: امل�ستوى ال�سوتي:

التي  اجلذور  اآلف  من  غفري  بجمٍّ  اللُّغة(  )تهذيب  معجم  يزخر 
�سيغ  من  تت�سمنه  وما  اللُّغة،  األفاظ  من  الألوف  ع�سرات  منها  يتولد 
عددًا  معجمه  الأزهري يف  نرث  وقد  ونحوها؛  وا�ستقاقية  و�سرفية  لغوية 
امل�سموعة  الألفاظ  وكانت  معا�سريه،  عن  اأخذها  التي  م�سموعاته  من 

مت�سمنة جوانب �سوتية خمتلفة ومن اأهم تلك الألفاظ:
ة،  ا�س يف احُلُمو�سَ ُدون احُلمَّ َبْقلة  ي�س:  الليث: َحَم�سِ 1 - قوله: »وقال 
راأيت  قلت:  الُبُقول.  اأحرار  من  عالٍج  َرْمل  يف  تنُبت  ْعم،  الطَّ طّيبُة 
الَوَرِق  َجْعَدُة  َبْقَلة  وهي  َيليها،  وما  ْهَناِء  الدَّ جبال  يف  ي�َس  احَلَم�سِ
و�سمعتهم  كَطْعِمه،  وطعُمها  ا�س،  احُلمَّ كثمرة  ثمرة  ولها  حام�سٌة 
ا ناأكُله اإَذا اأَجْمَنا التمَر وحالَوَته  ، وكنَّ ي�سِ ُدوَن امِليَم من احَلم�سِ ُي�َسدِّ

�ُس به وَن�ْسَتِطيُبه«)80(. َنَتَحمَّ
ويظهر اأن ما ذكره الأزهري من ت�سديد امليم يف هذا اللفظ يف القرن 
اجلا�سر  حمد  ذكر  فقد  احلا�سر،  وقتنا  حتَّى  امتد  قد  الهجري  الرابع 
العامة ي�سددون  الرمال ول يزال معروفًا، ولكن  نبات  اأن »احَلَم�سي�س 

ميمه«)81(.
عن  الأزهـري  ونقـله  العامة،  اإىل  امليم  ت�سـديد  اجلا�سر  عزا  وقد 
العامة،  ف�سيح  من  الت�سديد  هذا  ولعل  البادية،  يف  الف�سحاء  العرب 
فكثريًا ما تنطق العامة باألفاظ يراها غري املتاأمل عامية، وهي يف نطقها 

ف�سيحة.
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اإرجاع  ت�سمنَّت  فات  م�سنَّ عدة  احلا�سر  وقتنا  يف  فت  نِّ �سُ وقد 
كثري من الألفاظ امل�ستعملة لدى عامة ع�سرنا اإىل الف�سيح من األفاظ 

العربية، كقامو�س رد العامي اإىل الف�سيح لأحمد ر�سا.
بحذف  ولكنه خفف  الت�سديد  هو  �سي�س  احَلمَّ نطق  اأن  ويظهر يل 

ال�سوتني املتماثلني ف�سار )احَلَم�سي�س( بفتح امليم دون ت�سديد.
مع  وامليم  احلاء  يك�سر  من  وباديتها  جند  حا�سرة  يف  �ُسمع  وقد 
فيقول  الأوىل  ال�ساد  ويحذف  امليم،  بعد  ياء  ثم  املك�سورة  امليم  ت�سديد 
باًء  الثانية  امليم  يبدل  من  العامة  بع�س  اأي�سًا من  و�ُسمع  ي�س(،  )احلمِّ

ي�س()82(. فيقول: )احلْمَب�سِ
ْهُق َجْزٌم نبات ي�سبه اجِلْرجري من  2 - ويقول الأزهري: »قال الليث: النَّ
َهُق؛ بحركة الهاء  اأحرار الَبُقول، يوؤكل. قلت: �سماعي من العرب النَّ
لأنَّ  بالتْمر  ناأكله  وكنا  ان،  مَّ ال�سَّ ريا�س  راأيته يف  ّي،  الربِّ للِجْرجري 
يلذع  يٌّ  برِّ اأنَّه  اإل  بعينه،  اجِلرجري  وهو  وَحرارًة،  حمزة  طعمه  يف 

الل�سان«)83(.
غاُم: اأوَغاُد  ا اأورده الأزهري يف تهذيبه، قوله: »قال الليث: الطَّ 3 - ومـِمَّ
النذِل:  الأْحَمِق  للرجل  تقوُل  العرَب  و�سمعُت  قلت:   )...( الّنا�س 
ٌة، اأي: حمٌق  طغاَمٌة وَدَغامٌة، واجلميع الطَغاُم؛ وفيه: طغوَمٌة وطغوِميَّ

ودناءٌة«)84(.
ا يدور حول تبادل الأ�سوات،  نه الأزهري من لغة معا�سريه مـِمَّ ا دوَّ 4 - ومـِمَّ
بُّ فيه املاُء ثم ُيجَدُح،  َياُح اللنب اخلاثُر ُي�سَ قوله: »قال الليث: ال�سَّ
وت�سيُُّحه  اللنُب  اإل  ياحًا  �سَ ي�سمى  ول  قال:  يَّح.  َفَت�سَ ّيْحُته  �سَ يقال 
بَّ املاُء على اللنَبِ  ْيُح عند العرب اأن ُي�سَ َياُح وال�سّ تزّيده. قلت: ال�سَّ
ًا يقول  اأعرابيَّ اأو رائبًا، و�سمعت  اللنُب حليبًا  َيِرق، و�سواء كان  حتى 
ا اأَْعلْمُتَك اأَنَّهم يدخلون اأحد  يْح وهذا مـِمَّ وْح يل ُلَبْيَنًة ومل يقل �سَ �سَ
�سه وَتّوهه وتــيَّهه«)85(. حريف اللني على الآَخِر كما ُيقاُل: َحي�سه وَحوَّ
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ثانياً: امل�ستوى ال�سريف )بنية الكلمة(:
اجلانب  بهذا  يت�سل  ا  مـِمَّ معا�سريه  لغة  من  الكثري  الأزهري  �سمع 

ودّون مادة ثرة حول ذلك يف منت معجمه.
ا عر�س له يف جمال بنية الكلمة: ومـِمَّ

1 - قوله: »امل�سانع يف قول بع�س املف�ّسرين: الأبنية. وقال بع�سهم: هي 
َنع. َنعة وَم�سْ اأحبا�س ُتتَّخذ للماء، واحدها َم�سْ

ُنوع،  وال�سُّ الأ�سناع  املاء:  اأحبا�س  ت�سّمي  العرب  و�سمعت  قلت: 
ْنع«)86(. واحدها �سِ

ٌة،  ُمْقَطرَّ فهي  اْقِطرارًا،  الّناَقُة  اقَطّرِت  »وُيَقاُل:  الأزهري:  ويقول   -  2
وذلك اإذا الِقَحْت َف�َساَلْت ِبَذَنِبها، و�َسَمَخْت ِبراأ�ِسها. قلُت: َو�َسماعي 
ُة، وكاأّن امِلْيَم زاِئَدٌة  ْت فهَي ُمْقَمِطرَّ من الَعرب بهذا الـَمْعنى: اقَمَطرَّ

ْت َعَلى ِثَقٍة«)87(. فيها، َوَل�ْسُت من: اأَْقَطرَّ
والظاهر اأن ما ذهب اإليه الأزهري قال به بع�س املعجميني، واأيدوه 

.)88( دون اأن يخالفه اأحد منهم مع ذكرهم معنى اقطرَّ
ا يتعلق ببنية الكلمة ما ذكره الأزهري عن اأحد اللغويني حول  3 - ومـِمَّ

الَعْود، واأنه اجلمل امل�سن الذي فيه بقية قوة.
بع�س  �سمعت  وقد  قلت:  دت.  َعوَّ ول  َعْودة،   : للناقة  يقال  »ول  قال: 
العرب يقول لفر�س له : اأنثى َعْودة«. ثم ا�ست�سهد الأزهري بحديٍث �سريف 

جاء فيه )عودة(: موؤنثة)89(.
ثالثاً: على امل�ستوى الدليل:

عنى املعجميون ا لعرب بتو�سيح دللة األفاظ اللُّغة منذ القرن الثاين 
ز الأزهري  الهجري، ع�سر اخلليل بن اأحمد ومعجمه )العني(، وقد طرَّ
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معجمه باأمثلة وافرة عّرج فيها على ذكر معاين الألفاظ التي يتناولها.
وهذه املعاين خلعها املعا�سرون لالأزهري على بع�س الألفاظ يف القرن 

الرابع الهجري.
ا اأورده الأزهري يف هذا ال�سبيل: ومـِمَّ

1 - قوله: »و�سمعُت ُعَقْيِلّيًا يقوُل خلادٍم له - كان معه يف طريٍق فتخلََّف 
عنه -: مِلَ َخَن�ْسَت َعّني؟، اأراد: مِلَ ِغْبَت وتخلَّْفَت؟«)90(.

ويف  والتاأخر،  التخلف  على  )خن�س(  اجلذر  مواد  جمهرة  وتدور 
معاجم العربية املو�سعة �سيغ م�ستقة كثرية حول هذا املعنى الذي اأورده 

الأزهري اأو قريبة منه)91(.
َيقوُل:  اأَْعَرابّيًا  و�َسِمعُت   )...( �َسَدكًا،  به  »�َسِدَك  الأزهري:  وقال   -  2
َد بع�سها فوق بع�ٍس فهي  َن�سَ اإذا  َت�ْسِديكًا  ْمِر  التَّ َك فالٌن ِجالَل  �َسدَّ

كٌة«)92(. ُم�َسدَّ
ان:  ا تناوله الأزهري من لغة الع�سر، قوله: »وقال اأبو عبيد: الِعدَّ 3 - ومـِمَّ
مان )...( قلت: و�سمعت اأعرابيًّا من بني �سعٍد بالأح�ساء يقول:  الزَّ
كان اأمر كذا وكذا على ِعّدان ابن بوٍر، وابن بور كان واليًا بالبحرين 
اأيام  ذلك  كان  يريد:  عليها.  اهلل  اأبادهم  القرامطة  ا�ستيالء  قبل 

وليته عليها«)93(.
ا  ويعر�س الأزهري للدللة املجازية التي �سمعها من معا�سريه، ومـِمَّ

نه منها: دوَّ
والعرب   : قلت   )...( ال�سيخة  املراأة  العجوز:  الليث:  »وقال  قوله: 
تقول لمراأة الرجل واإن كانت �ساّبة: هي َعجوُزُه، وللزوج واإن كان حدثًا: 
وقالت:  رْت  مَّ فتذَّ زوَجِك.  حاِلِبي  العرب:  من  لمراأٍة  وقلت  �َسْيُخها.  هو 

هاّل قلت: حالبي �َسيخِك؟«)94(.
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ا يت�سل بجانب الدللة: ما يطلقه العرب على الأ�سياء من اأ�سماء  ومـِمَّ
و�سفات؛ فقد تناول الأزهري يف معجمه ما �سمعه من لغة معا�سريه حول 

ت�سمية بع�س الأ�سياء و�سفات بع�سها الآخر.
ا �سمعه حول الت�سمية ومن اأهم ما عر�س له الأزهري مـِمَّ

ون الأوزاَن اّلتي ُيوَزن بها الّتمر وغريه  1 -  قوله: »قلُت: وراأيُت الَعَرب ي�سمُّ
واحدها  املوازين،  اأ�سَبَهها:  وما  كالأْمناء  �ُسّويْت من احلجارة  اّلتي 

ميزان«)95(.
ٌة فراأيُت َمن ل كنَّ  َعِريَّ ْت ريٌح  2 -  وقوله: »قلت: وكنت يف البادية فهبَّ
فيها،  وَيبيتون  هلة،  ال�سَّ الأر�س  يف  ُحَفرًا  َيْحتِفُرون  َخَدِمهم  ِمن  له 
ون  ون بذلك بْرَد ال�سمال عنهم، وي�سمُّ وُيلُقون اأهدامهم َفْوقهم، يردُّ
اإذا  ُقْرُمو�سه:  يف  فالٌن  تقْرَم�َس  وقد  القرامي�س.  احُلَفر  تلك 

انقب�س فيه«)96(.
اَء  َبْي�سَ ْخل يف  اأهل النَّ ن الأزهري ما ي�ساهده فيقول: »وراأيُت  3 -  ويدوِّ
مال فيتظلَّل  َبني َجِذمية َيْبنون ِخيامًا من �َسَعف النخل فوق ُنْقيان الرِّ
رابيل والَعرازيل«)97(. بها َنَواِطرُيهم اأيام ال�سرام، وي�سمونها: الطَّ

الألفاظ الأعجمية:
اللفظ  تدوين  على  معا�سريه  من  �سماعه  يف  الأزهري  يقت�سر  مل 
الف�سيح وما يف حكمه، بل �سمل ما قام العرب بتعريبه وا�ستعماله من 
ب با�ستعمال العرب املعا�سرين  اللغات الأعجمية، حيث يقابل اللفظ املعرَّ

له.
ومن اأهم ما عر�س له الأزهري حول ا�ستعمال معا�سريه من هذه 

الألفاظ:
ُدَوْيَبٌة كثرية الأرجل  1 - قوله: »وقال اأبو ُعبيد، عن الأ�سمعّي: ال�سَبُث: 
ِبُث فُمعربة،  عظيمة الراأ�س )...( قلت: واأّما الَبْقَلُة التي يقال لها ال�سِّ
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نِي، والتَّاء، قلبوا ال�سني �ِسينًا  وَراأَْيُت الَبْحراِنيِّني ُي�سمونها �ِسِبٌث بال�سِّ
والّذاَل تاء، وهي بالفار�سية يقال لها �ِسِوذ بالذال املعجمة«)98(.

َزُذ، واأن�سد:  2 - ومنه اأي�سًا قوله: »قال الليُث: احِلْلِتيُت. الأجْنُ
َعلَْيك ِبُقُناأٍَة وِب�َسْنَدرو�ٍس         وِحْلِتيٍت و�َسْيٍء من َكَنْعِد

عن  َحِفظته  والذي  به،  يحتج  ول  م�سنوعًا  البيت  هذا  اأظن  قلت: 
�سًا«)99(. َزُذ، ول اأراه َعَرِبّيًا حَمْ البحرانيني: اخِلْلِتيت باخلاء: الأَجْنُ

وهم  ْحر  ال�سَّ اأهل  بُلغة  ال�سيُف  هو  ْلحاء:  ال�سَّ الليث:  »قال  وقوله:   -  3
ْلح:  ال�سُّ قال:  الأعرابي  ابن  عن  ا�س  الَعبَّ اأبو  وروى  اليمن،  باأق�سى 

ْلحاء وال�سْلَح عربية �سحيحة. ال�سيوف احِلداُد. قلُت: ما اأَُرى ال�سَّ
يقولون:  �سمعتهم  ال�سواد،  اأهل  به  يتكلم  الذي  الت�سليح  وكذلك 
ْوه، واأح�ِسُبها  اع الطريق ف�سلبوه ثيابه وَعرَّ �ُسلَّح فالن اإذا خرج عليه ُقطَّ

َنَبِطيَّة«)101(.
ال�ست�سهاد على لغة الع�سر بالنرث وال�سعر:

تـناول الأزهري لغة ع�سره، وا�ست�سهد بها على ما يورده من ق�سايا 
لغة  الأزهري على  ا�ست�سهاد  اأمثلة  اللغوية، ومن  للمواد  �سرحه  اأثناء  يف 

معا�سريه بكالم العرب:
اأن تناول مادة )عر�س( وما يت�سل بها: »قلت: وقد راأيُت  1 - قال بعد 
فوَقها  وُيطَرح  النَّخل  ُت�سوَّى من جريد  التي  الـَمَظالَّ  ي  ت�سمِّ العرب 
الثُّماُم ُعرو�سًا، والواحد منها عري�ٌس، ثم ُيجَمع ُعُر�سًا، ثم عرو�سًا 
اإذا نظَر  اأّنه كان يقطع التلبيَة  جمُع اجلمع. ومنه حديث ابن عمر 
حديث  ومنه  منهم.  احلاجة  اأهل  بيوت  يعني  مّكة،  عرو�س  اإىل 
و�سلم وفالٌن  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  قال: »متّتعنا مع  اأنه  �سعٍد 
حال  يف  بيوتها  وهي  ة  مكَّ بعرو�س  مقيٌم  وهو  يعني  بالُعُر�س«،  كافٌر 

كفره«)102(.
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وهذا اللفظ مايزال م�ستعماًل يف وقتنا احلا�سر يف كثرٍي من بلدان 
اجلزيرة العربية.

ت�سريفه،  نًا  ومبيِّ معناه،  �سارحًا   ) )َهُلمَّ الفعل  الأزهري  ويتناول   -  2
دعا  اأعرابيًا  و�سمعُت  »قلُت:  قوله:  الفعل  هذا  معنى  �سرح  ويودع 
وعّز:  جّل  اهلل  قول  ومثله  لك،  ُهُلمَّ  فقال:  طعامه،  اإىل  رُجاًل 

.)104()103({....................}
وقد تو�سع بع�س املعجميني يف �سرح هذه الكلمة، وتو�سيح دللتها، 

ونقل بع�سهم ما ي�سبه كالم الأزهري حولها)105(.
اخلامتة:

نال  النابهني،  الهجري  الرابع  القرن  لغويي  اأحد  الأزهري  هو  هذا 
زال  ما  جادًا،  فكريًا  تراثًا  وخلَّف  واملغرب،  امل�سرق  يف  وا�سعة  �سهرًة 
- اإ�سافًة متميزة لإثراء  فاته -بحقٍّ الدار�سون ينهلون منه، فكانت م�سنَّ

املكتبة العربية.
ويف �سوء درا�ستي لهذا اللُّغوي، تو�سلُت - بف�سِل اهلل - اإىل نتائج 

ها ما يلي: ِمن اأهمِّ
1 - اإن ن�س الأزهري على �سماعه عن معا�سريه اتخذ عدة طرائق، اإذ 
ين�س على �سماعه عن العرب، اأو على �سماعه عن بع�س العرب، اأو 
اأنه �سمع اأعرابيًا، اأو اأنه �سمع عقيليًا اأو كالبيًا، اأو اأعرابيًا من بني 

�سليم. وقد ين�س على اأهل البلدان الذين �سمع عنهم.
2 - اإنه يجمع اأحيانًا بني ال�سماع والروؤية وامل�ساهدة، فيذكر اأنه راأى اأو 

�ساهد اأو �سمع، اأن هذا املو�سع اأو هذا ال�سيء ُيقال له كذا.
3 - اإنه يذكر ال�سماع بال�سلب، اأي: عدم ال�سماع يف بع�س ما يدّونه من 

لغة ع�سره.
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4 - ين�س الأزهري على الف�سيح �سراحًة يف بع�س املوا�سع، ويعزو هذا 
الف�سيح اأحيانًا لبع�س قبائل العرب، ويغفل ذلك حيث ين�سبه اإىل 

العرب الف�سحاء اأو الأعراب.
اإىل  ال�سحيح  هذا  وين�سب  العرب،  كالم  من  ال�سحيح  على  ينبه   -  5

العرب، وقد ُيعنيِّ القبيلة التي �سدر عنها.
6 - ي�سري اإىل احتجاجه بلغة ع�سره على ما يتـناوله من ق�سايا لغوية، 

كما يحتج بالنرث وال�سعر على لغة ع�سره.
7 - يعرت�س الأزهري على اللغويني كثريًا يف بع�س ما يطرحه من ق�سايا 
يف املنت املعجمي، �سواء اأكانت تلك العرتا�سات يف جانب الألفاظ 

اأم املعاين.
8 - بروُز �سخ�سيته يف معجمه ب�سكٍل وا�سح، فلم يرت�ِس كل قوٍل اأو راأي 

ب على الآراء براأيه اخلا�س. للغويني، واإمنا عقَّ
9 - اإن الأزهري اإماٌم لغويٌّ كبرٌي ثبٌت.

تلك اأهم النتائج التي ات�سحت يل يف هذا البحث، ويبقى الأزهري 
ا تنتظم  ومعجمه بعد ذلك جماًل رحبًا للبحث اللُّغوي، مِلا فيه من ُدرٍر َلـمَّ

بعد، ومِلا له من اأهميٍة يف الدرا�سات العربية.
ق. وهلِل احلمد الكثري على ما َهَدى اإليه ووفَّ
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الثالثة، د.ت، والطبعة الثالثة ع�سر، بريوت، دار العلم للماليني، 1998م، 202/6.
)3(   طبقات ال�سافعية: لل�سبكي، 131/11.

)4(   تهذيب اللُّغة: لالأزهري، حتقيق عبد ال�سالم هارون واآخرين، القاهرة، الدار امل�سرية 
للتاأليف والرتجمة، 1386هـ، 131/11.

)5(  معجم الأدباء: 99/18.
)6(  الأن�ساب: لل�سمعاين، القاهرة، طبعة م�سطفى البابي احللبي، 1385هـ، �س 527.

)7(  تهذيب اللُّغة: املقدمة، �س 22.
)8(  معجم الأدباء: 209/7، 210.

)9(  الأعالم: 206/6.
)10( امل�سدر ال�سابق: 202/6.
)11(  معجم الأدباء: 165/17.

)12(  طبقات ال�سافعية: لل�سبكي، 68/3.
)13(  بغية الوعاة: 20/1.

1089هـ(،  )ت  احلنبلي  عماد  بن  احلي  عبد  ذهب:  من  اأخبار  يف  الذهب  �سذرات    )14(
-1406 كثري،  ابن  دار  دم�سق،  الأرناوؤوط،  وحممد  الأرناوؤوط  عبدالقادر  حتقيق 

1412هـ؛ وحتقيق جلنة اإحياء الرتاث، بريوت، دار الآفاق، د.ت، 380/4.

)15(  امل�سدر نف�سه: 381/4.
الأول، ذو  املجلد  اللغة(،  تهذيب  بعنوان: )كتاب  العربي: مقال  العلمي  املجمع  )16( جملة 

احلجة 1399هـ، �س 272.
)17( تاريخ الأدب العربي: الدكتور عمر فروخ، الطبعة اخلام�سة، بريوت، دار العلم للماليني، 

1985م، 519/2.



أم سلمة عبدالباقي يوسف نعمة
20

12
بر 

سم
دي

 - 
هـ

14
34

م 
حر

 م
، 3

3 
دد

لع
ا

67

جـــــذور

)18( املجلة العربية: مقال بعنوان: )اأبو من�سور الأزهري(، ذو احلجة، 1403هـ، �س 18.
)19( تهذيب اللُّغة: 6/1.

)20( �سورة البقرة: الآية )178(.
)21( تهذيب اللُّغة: 225/3.
)22( تهذيب اللُّغة، 225/3.
)23( تهذيب اللُّغة: )زنح(.

)24( امل�سدر نف�سه: )رمط(، 344/13، وما ن�سبه الأزهري لليث ونقله بع�س املعجميني غري 
دقيق؛ اإذ اإن الذي يف )العني(: »الرمط )...( واأنكره بع�سهم وقال الرهط«، ُينظر، 

العني: 
واإبراهيم  املخزومي  مهدي  حتقيق  الفراهيدي،  اأحمد  بن  اخلليل  عبدالرحمن  اأبو   )25(

ال�سامرائي، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1408هـ، )رمط(، 425/7.
بريوت، عامل  يا�سني،  اآل  عباد، حتقيق حممد ح�سن  بن  لل�ساحب  اللُّغة:  املحيط يف   )26(

الكتب، 1414هـ، )رمط(.
اأحمد  وحممد  الكبري،  علي  اهلل  عبد  حتقيق  )711هـ(،  منظور  لبن  العرب:  ل�سان   )27(
ح�سب اهلل، وها�سم حممد ال�ساذيل، القاهرة، دار املعارف، د.ت، )رمط(؛ القامو�س 
بريوت،  العربي،  الفكر  دار  اأبادي،  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  املحيط: 
1983م، )رمط(؛ تاج العرو�س من جواهر القامو�س: لل�سيد حممد مرت�سى احل�سني 
1385هـ،  احلكومة،  مطبعة  الكويت،  فراج،  اأحمد  عبدال�ستار  حتقيق  الزبيدي، 

)رمط(.
)28( تهذيب اللُّغة: )ربع(.

)29( ُينظر، الل�سان: )ربع(.
حتقيق  لالأزهري،  والتا�سع:  والثامن  ال�سابع  الأجزاء  على  امل�ستدرك   - اللُّغة  تهذيب   )30(

ر�سيد العبيدي، القاهرة، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1975م، )قمز(.
)31( ُينظر، تهذيب اللُّغة: )خ�سع(، 151/1؛ )تبع(، 284/2.

)32( امل�سدر نف�سه: )�سحن(، 185/4.
)33( ُينظر، الل�سان: )�سحن(.

)34( تهذيب اللُّغة: )ك�سف(، 75/10.
)35( امل�سدر نف�سه: )كلح(، 102/4.

)36( امل�سدر نف�سه: )عجن(، 377/1؛ )حز(، 414/3؛ )هفت(، 238/6؛ )�سدك(، 47/10.
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)37( تهذيب اللُّغة: )مك(، 468/9.
)38( الل�سان )مكك(؛ وتاج العرو�س: )مكك(.

)39( تهذيب اللُّغة: )طمر(، 343/13.
)40( امل�سدر نف�سه: )�سجب(، 546/10.

)41( تاج العرو�س: )�سجب(.
)42( تهذيب اللُّغة: )لعج(، 376/1؛ )فره(، 279/6؛ )�سمرخ(، 647/7.

)43( تهذيب اللُّغة: )جزع(، 344/1.
)44( امل�سدر نف�سه: )عطل(، 166/2.
)45( امل�سدر نف�سه: )خلب(، 417/7.

)46( امل�سدر نف�سه: )قع(، 61/1؛ )خلت(، 298/7؛ )كرت(، 98/10.
)47( تهذيب اللُّغة: )�سهب(، 88/6.

)48( الل�سان: )�سهب(.
)49( تهذيب اللُّغة: )�سخن(، 178/7.

)50( امل�سدر نف�سه: )هرم(.
)51( امل�سدر نف�سه: )ح�سا(، 165/5؛ )وخى(، 6197/13؛ )�سلج(، 562/10.

)52( امل�سدر نف�سه: )رجل(، 31/11.
)53( تاج العرو�س: )رجل(.

)54( تهذيب اللُّغة: )اأكل(، 366/10.
)55( اأ�سا�س البالغة: للزخم�سري، )اأكل(.

)56( الل�سان )اأكل(.
)57( تهذيب اللُّغة: )�سمع(، 125/2؛ )تبع(، 284/2؛ )عاد(، 125/1.

)58( تهذيب اللُّغة: )قلل(، 288/8.
)59( امل�سدر نف�سه: )خال(، 573/7.

)وزن(،  337/11؛  )�سبت(،  169/5؛  )ح�سا(،  145/1؛  )عهن(،  نف�سه:  امل�سدر   )60(
.257/13

)61( امل�سدر نف�سه: )نقد(، 37/9.
)62( تهذيب اللُّغة: )ع�سر(، 409/1.

)63( الكتاب: ل�سيبويه، عبدال�سالم هارون، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 1982م، 264/4.
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الدايل،  حممد  حتقيق  لل�سج�ستاين،  الأبنية:  من  �سيبويه  كتاب  يف  ما  غريب  تف�سري   )64(
دم�سق، دار الب�سائر للطباعة والن�سر، 2001م، �س 130.

1982م،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الدايل، بريوت،  قتيبة، حتقيق حممد  الكاتب: لبن  اأدب   )65(
�س 597.

)66( جمهرة اللُّغة: لبن دريد، حتقيق رمزي البعلبكي، بريوت، دار العلم للماليني، 1987م، 
)ع�سر(، �س 727.

)67( حا�سية القامو�س اإ�ساءة الرامو�س واإ�سافة النامو�س على اإ�ساءة القامو�س: للفا�سي، 
خمطوط، ج 3، )ع�سر(.

)68( تاج العرو�س: )ع�سر(.
)69( �سورة املدثر: الآية )56(.

)70( تهذيب اللُّغة: )اأهل(، 419-418/6.
)71( تهذيب اللُّغة: )بلغ(، 140/8.

)72( توايل التاأ�سي�س مبعايل ابن اإدري�س: للع�سقالين، القاهرة، املطبعة الأمريية، 1301هـ، 
�س 57.

)73( تهذيب الأ�سماء وال�سفات: للنووي، القاهرة، مطبعة املنريية، 1927م، 50/1، 62.
)74( معجم البلدان: للحموي، 240/6.

)75( املذكر واملوؤنث: لبن فار�س، حتقيق رم�سان عبد التواب، القاهرة، 1969م، �س 51.
)76( تهذيب اللُّغة: )وَفى(، 619/7؛ ل�سان العرب: )وَفى(؛ والقامو�س املحيط )وَفى(.

)77( ل�سان العرب: )وَفى(؛ والقامو�س املحيط )وَفى(.
 / تهذيب اللُّغة: )�سلخ(، 144/7؛ )�سلج(، 562/10؛ )ثنى(، 137/15؛ وغريها.

)78( تهذيب اللُّغة - امل�ستدرك على الأجزاء ال�سابع والثامن والتا�سع: لالأزهري، )�سغز(، 
�س 160.

)79( تهذيب اللُّغة: )�سلخ(، 144/7.
)80( امل�سدر نف�سه: )�سلج(، 562/10.
)81( تهذيب اللُّغة: )حم�س(، 270/4.

لالأوف�ست،  الأهلية  املطابع  بريوت،  اجلا�سر،  حلمد  العرو�س:  تاج  كتاب  يف  نظرات   )82(
1407هـ، �س 476.

التويجري،  العزيز  لعبد  الكبري:  واملعجم  العرو�س  لتاج  نقده  �سوء  يف  اجلا�سر  حمد   )83(
الريا�س، دار الرتاث العربية للن�سر، 1423هـ، �س 476.
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)84( تهذيب اللُّغة: )نهق(، 405/5.
)85( تهذيب اللُّغة: )طغم(، 84/4.

)86( امل�سدر نف�سه: )�سيح(، 160/5.
)87( امل�سدر نف�سه: )�سنع(، 37/2.

)88( تهذيب اللُّغة: امل�ستدرك على الأجزاء ال�سابع والثامن: �س 217.
)89( تاج العرو�س: )قطر(.

)90( تهذيب اللُّغة: )عود(، 125/3.
)91( تهذيب اللُّغة: )خن�س(، 175/7.

)92( ل�سان العرب: )خن�س(؛ وتاج العرو�س )خن�س(.
)93( تهذيب اللُّغة: )�سدك(، 47/10.
)94( امل�سدر نف�سه: )عدن(، 219/2.

)95( امل�سدر نف�سه: )عجز(، 342-341/1.
)96( تهذيب اللُّغة: )وزن(، 257/13.

)97( امل�سدر نف�سه: )قرم�س(، 389/9.
)98( امل�سدر نف�سه: )طربل(، 56/14.
)99( تهذيب اللُّغة: )�سبت(، 337/11.

)100( امل�سدر نف�سه: )حلت(، 441/4.
)101( امل�سدر نف�سه: )�سلح(، 183/4.
)102( تهذيب اللُّغة: )عر�س(، 414/1.

)103( �سورة يو�سف: الآية )23(.
)104( تهذيب اللُّغة: )هلم(، 317/6.

)105( ل�سان العرب: )هلم(؛ وتاج العرو�س: )هلم(.
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ال�شعرية: االختالف النظرياتي

والبعد املفهوماتي

�رساته الب�شري)*(

لقد ارتبط ال�سعر بالإن�سان منذ بداياته الأوىل على هذه الأر�ض التي 
واأحالمه  �سادقًا عن همومه  تعبريًا  ال�سعر  هـذا  وكان  بتعمريها،  كلف 
واأفراحه؛ تعبريا عما كان يختلج يف عقله  واأحزانه  واأفكاره  ومعتقداته 
وال�سيا�سية  الجتماعية  حياته  مظاهر  ي�سف  تعبريًا  ونف�سه؛  وقلبه 
والعقدية والنف�سيـة ويج�سدها، ويوؤ�س�ض يف الوقت نف�سه للم�ستقبل الذي 
كان يرنو اإليه. اإن ال�سعر بهذا املعنى جزء ل يتجزاأ من الإن�سان و تاريخه.
ال�سعر،  امل�سمى:  وتطوره  القويل  الإبداعي  الفن  هذا  ازدهار  ومع 
هذا  تاأ�سي�ض  حاولت  التي  والنظريات  الأفكار  من  جمموعة  برزت 
اخلطاب، وذلك بتعريفه وو�سع قوانني منظمة له، و�سروط ملزمة له، 
حتى ل يحيد عن الهدف الأ�سمى الذي ر�سمه له الإن�سان مبدعه،  ب�سكل 

رمبا كان عفويًا واعتباطيًا.
ويف هذا املجال، وخا�سة يف الع�سر احلديث، ظهرت م�سطلحات 
عدة، ونظريات �ستى خمتلفة اختالفًا جذريًا، وم�ستمدة من علوم متعددة 

)*(  أستاذ بكلية اآلداب - المغرب.
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ومتباينة، كلها ت�سعى اإىل تعريف هذا الفن الإن�ساين وحتاول الإم�ساك 
بتالبيبه، وحتديد مقوماته، وفهم معانيه ودللته وت�سكالته وروؤاه. كل 
ال�سعر؛  ي�سمى:  الذي  لهذا  الغام�ض  الكنه  اإىل  الو�سول  اأجل  من  ذلك 
هذا الإنتاج الإن�ساين الذي ا�ستغلقت معانيـه واأ�سكاله على الإن�سان الذي 
اأعجزت  التي  والأ�سرار  اخلبايا  من  حوى  والذي  الوجود،  اإىل  اأخرجه 
الدار�سني عرب الع�سور عن ك�سفها وو�سع اليد على مفاتيحها و�سفراتها.
ويف هذا ال�سياق ظهرت اأ�سئلة عدة من مثل: ما هو ال�سعر؟ وما هو 
�سر تاأثريه على النا�ض؟ هل هي معانيه اأم اأ�سكاله؟ وكيف منيز ال�سعر 
عما هو غري �سعر؟ وما هو ال�سبيل ال�سعري اإىل متييـز الق�سيدة اجليدة 
عن الرديئة؟ وما هو نقي�ض ال�سعر: النرث اأو العلم؟ وهل ال�سعر فن لغوي 
اأم اأكرث من ذلك بكثري؟ وهل ال�سعر فن م�ستقل بذاته اأم مرتبط بعوامل 
وفنون اإبداعية اأخرى؟... اإىل غري ذلك من الأ�سئلة التي طرحت منذ 
مع  متنا�سبة  خمتلفة،  بطرائق  عنها  الإجابة  حماولة  ومتت  القدمي، 
الإجابات.  تلك  لأ�سحاب  والعتقادية  والثقافية  الفكرية  ال�سياقات 
ولكن حركية ال�سعر والنقد ال�سعري والتاريخ ال�سعري اأبرزت - على مر 
الع�سور - وب�سكل موؤكد ويقيني، اأن هذه الإجابات اأو بالأحرى املقاربات 
اأركان  تتزعزع  اأن  تلبث  ل  متما�سكة،  �سحيحة  كانت  واإن  ال�سعريـة، 
عملية  تطور  نتيجة  جدًا  ق�سري  وقت  مرور  بعد  وم�سداقيتهـا  �سحتـها 
الإبداع ال�سعري نف�سها، اأو نتيجة ظهور علوم جديدة اأدبية اأو لغوية يف 

جمالت اأخرى، اأو ظهور نظريات ومذاهب نقدية �سعرية م�ستحدثة.
ال�سعر  اإىل خلخلة مفهوم كون  النرث مثاًل  اأدى ظهور ق�سيدة  لقد 
كالمًا يعتمد على الوزن. وقد قلنا »خلخلة« ومل نقل »رف�ض« لأن الكثريين 
اعتربوا اأن الوزن هو الذي ا�ستغني عنه يف ق�سيدة النرث، اأما الإيقاع فما 
زال قائما يف هذه الق�سائد، والأوىل البحث عن ت�سكالته و جتلياتـه. من 
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هنا نلحظ اأن تغريات حلقت نظرية ال�سعر التي ربطت الوزن بالق�سيدة 
ال�سعرية.

مع  احلديثة  الل�سانيات  ظهور  اأن  نذكر  املثال  هذا  بعيد عن  وغري 
�سو�سري والبنيوييـن، قـد اأحدثت بدورها خلخلـة كبرية يف نظرية الأدب 
عامـة والدرا�سات ال�سعرية خا�سة، حيث اأ�سبح ينظر اإىل ال�سعر مبنظور 
جديد؛ منظور لغوي بحت بعيدا عن املنظورات التقليدية اأو الجتماعية 
الذات،  اإىل  ي�ستند  قيمي  معياري  حتليل  كل  عن  وبعيدًا  النف�سية،  اأو 

ويبتعد ابتعادًا كليًا �سارخًا عن املو�سوع اأو الن�ض ال�سعري.
الـ�سـعـريـــة: 

لعل اأبرز امل�سطلحات التي ارتبطت بالنقد والتحليل ال�سعريني - ورمبا 
بنظرية الأدب ب�سفة عامة - مفهوم »ال�سعريـة: POETIQUE«، وهو مفهوم 
مت تبنيه من قبل جمموعة من الدار�سني يف الغرب و العامل العربي. بل اإنه 
كاجلرجاين  القدامى  العرب  قبل  اأر�سطو، ومن  قبل  تنوول حتى من  قد 

وحازم والفارابي وغريهـم.
لقد كانت اأغلب الدرا�سات ال�سعرية - مع وجود ا�ستثناءات طبعًا - 
اأنها  تـتناول الق�سيدة ال�سعرية ب�سكل اأحادي ولي�ض ب�سكل كلي؛ مبعنى 
كانت تدر�ض م�سمونـها ومعناهـا، اأو تهتم فقط ب�سورها ال�سعريـة: اأي 
وت�سميتها، دون  وال�ستعارات وت�سنيفها  واملجازات  الت�سبيهات  بح�سر 
ربط ذلك باملكونات الأخرى للن�ض ال�سعري، ولو حتى بدللته. هذا هو 
ال�سعر وحتليله، حتى جاءت جماعة  الذي غلب على نقد  العام  الطابع 
ال�سكالنيني الرو�ض التي رف�ست درا�سة ال�سعر من خالل �سوره فقط، 
ال�سورة  باعتماد  تفكري  هو  ال�سعر  باأن  اأوربا  يف  العتقاد  �ساد  حيث 
ولكنها  ال�سعر،  نقد  نظرية  على  املهيمن  العن�سر  كانت  التي  ال�سعرية 
مع ال�سكالنيني اأ�سبحت جمرد و�سيلة من و�سائل اللغة ال�سعرية، ومكونًا 
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ال�سعري، يت�سافر مع املكونات الرتكيبية  من مكونات الن�ض الإبداعي 
عمل  لتقدمي  ان�سهاري  متازجي  ب�سكل  والروؤيوية  والإيقاعية  واللغوية 

فني اإبداعي ي�سمى: ال�سـعر.
وال�سيء نف�سه ميكن اأن يالحظ يف الدرا�سات العربية القدمية، حيث 
مت الرتكيز - اإ�سافة اإىل ال�سورة ال�سعرية بو�سفها جمازًا وا�ستعارة - 
ال�سعري وما يرتبـط به من  الوزن  البديعية، وكذا على  على املح�سنات 

قافية وروي وت�سريع.
لقد ظهر مع ال�سكالنيني مفهوم جديد هو: »اللغة ال�سعرية« ارتبط 
واخلطاب  ال�سعري  باخلطاب  متعلقة  اأخرى  وم�سطلحـات  مبفاهيم 
الأدبي، وهي مفاهيم وم�سطلحات تت�سمن يف دللتها جمموعة قواعد 
القواعد  هذه  ولعل  الأدبي.  اأو  ال�سعري  اخلطاب  ميزات  هي  وقوانني 
واخل�سائ�ض وال�سفات هي التي اأجملت يف م�سطلح واحد هو »ال�سعريـة 

.»POETIQUE

اإن ال�سعرية بهذا املعنى اجلديد هي جمموعة ال�سمات الفنية التي 
متيز العمل ال�سعري  اأو العمل الأدبي. ونحن ن�ستعمل هنـا كلمتي »العمل 
الدار�سني  بني  اختالفات  �سرنى لحقًا  لأننا  الأدبي«  و»العمل  ال�سعري« 
يف اعتبار ال�سعرية مقاربة خا�سة بال�سعر فقط، اأو ميكن اإجمالها على 
الأدب عامة. والأكرث من ذلك اأن كثريين مططوا هذه املقاربة، وجعلوها 
قادرة على ا�ستيعاب كل الفنون الأخرى �سواء اأكانت قولية اأم غري ذلك؛ 
ال�سينمائي  العمل  و�سعرية  الت�سكيلي  الفن  �سعرية  عن  احلديث  فتم 
و�سعرية القطعة املو�سيقية و�سعرية ال�سكل الهند�سي. بل اإن الفيل�سوف 
كتابه  يف  الواقعية  املادية  الأ�سياء  �سعرية  عن  حتدث  با�سالر  غا�ستون 

»جماليات املكان«)1(.
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بعد هذا احلديث املوجز عن ال�سعرية مفهومًا ا�سطالحيًا ظهرت 
ت�سكالته  يف  ال�سعري  بالن�ض  يهتم  مفهوم  ال�سكالنيني،  مع  بداياته 
هذه  بني  الكامنة  والعمودية  الأفقية  وبالعالقات  املتعددة،  اللغوية 
مع  ان�سجامهـا  ومدى  الت�سكالت  هذه  جتليات  وبدللت  الت�سكالت، 
احلديث  هذا  بعد  ال�سعري.  اإبداعه  وجممل  وت�سوراته  الكاتب  موقف 
املوجز ندرك اأن هذا املفهوم غري جلي مبا فيه الكفايـة، خا�سة يف ظل 
الرتاكم املعريف فـي جمال العلوم الإن�سانية، وت�سعب الدرا�سات اللغوية 
خمتلف  يف  وغناها  الإبداعية  التجارب  وتنوع  والأ�سلوبية،  وال�سعرية 

اللغات والثقافات واحل�سارات.
بالأحرى  اأو  »ال�سعرية«،  مل�سطلح  املختلفة  التعريفات  اإيراد  وقبل 
اإىل  اللغة الغربية، جتدر الإ�سارة  م�سطلح »POETIQUE« كما جاء يف 
اختالف الرتجمات لهذا امل�سطلح بني الدار�سني العرب. فكل يرى يف 
الكلمة التي اختارها تعبريًا اأكرث اأمانة للم�سطلح الغربي، واأكرث دللة 

على ما يت�سمنه من قوانني اخلطاب ال�سعري/ الأدبـي.
يف�سل  علو�ش  �سعيد  لـ:  املعا�سرة«  الأدبية  امل�سطلحات  »معجم  فـ 
اإىل اجلن�ض الأدبي  م�سطلح »ال�ساعريـة« الذي - ح�سب قوله - ل ي�سري 
القويل،  اجلن�ض  لهذا  والتميز  التفرد  �سفات  اإىل  بل  فقط،  »ال�سعر« 
وبالتايل التفوق على الكالم العادي واملاألوف، اأو حتى الكالم الذي ل ي�سل 

اإىل م�ستوى الإبداع والفن. يقول:
»ال�ساعريـة: در�ض يتكفل باكت�ساف امللكة الفردية التي ت�سنع فردية 

احلدث الأدبي.
كما تعرف ال�ساعرية كنظرية عامة لالأعمال الأدبية«)2(.  

وي�ستعمل م�سطلح »ال�ساعرية« بهذا املعنى كذلك عبداهلل الغذامي 
يف خمتلف درا�ساته الأدبية خا�سة يف كتابـه: »اخلطيئة والتكفري«)3(. 
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مبالة  دون  »ال�سعرية«  م�سطلح  يف�سلون  الكثريين  اأن  على 
من  العمري  وحممد  الويل  حممد  بينهم  ومن  الآخرين،  بانتقادات 
اللغة  »بنية  بـ:  النزياح  نظرية  جان كوهن يف  لكتاب  ترجمتهما  خالل 
ال�سعرية«، وكذلك �سكري املبخوث ورجاء بن �سالمة يف ترجمتهما كتاب 
»الأ�سلوبية  كتابه  يف  امل�سدي  عبدال�سالم  وكذا  »ال�سعرية«،  بـ  تودوروف 
هو:     اآخر  م�سطلحًا  الأحيان  بع�ض  يف  ي�ستعمل  كان  واإن  والأ�سلوب«، 
اأبو ديب يف كتابه حول الفجوة: م�سافة التوتر  كمال  »الإن�سائية«، وكذا 

الذي عنونه بـ: »يف ال�سعرية«، وح�سن ناظم يف: »مفاهيم ال�سعريـة«.
هو  كما  »الإن�سائية«  مثل  اأخرى  م�سطلحات  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
لكتاب  ترجمته  يف  البكو�ش  والطيب  بكاد،  ح�سني  توفيق  عند  ال�ساأن 
»مفاتيح الأل�سنية« جلورج مونان، وكذا حمادي �سمود يف كتاب »التفكري 
البالغي عند العرب: اأ�س�سه وتطوره اإىل القرن ال�ساد�ض الهجري«، واإن 
كان حمادي �سمود ي�ستعمل كذلك م�سطلح »ال�سعرية« يف كتابه الذي 
األفه مع امل�سدي وعبدالقادر املهريي وهو: »النظرية الل�سانية وال�سعرية 

يف الرتاث العربي من خالل الن�سو�ض«.
ثمة م�سطلحات اأخرى يف املجال نف�سه، ونخ�ض بالذكر »بويطيقا« 
خلدون  لـ:  بالن�سبة  ال�ساأن  هـو  كما  الأعجمية،  للكلمة  حريف  نقل  وهي 
الذي اختاره  نف�سه  والعنقاء«. وهو امل�سطلح  »ال�سم�ض  كتابه  �سمعة يف 

ب�سر بن متى عند ترجمة كتاب »فن ال�سعر« لأر�سطو.
ي�ساف اإىل ذلك م�سطلحات من قبيل »نظرية ال�سعر« و»فـن ال�سعر« 
و»علم الأدب« و»الفن الإبداعي«، وهي م�سطلحات يدعي اأ�سحابها اأنها 
اأقرب اإىل ال�سيـاق العـام الذي جاء فيـه مفهـوم »ال�سعريـة« عند ياكب�سون 

اأو تودوروف اأو كوهن اأو غريهـم.
واأمام هذا التعدد يف امل�سطلح، جتدر الإ�سارة اإىل تعدد اآخر: هو 
تعدد مفهومي حتى �سمن امل�سطلح الواحد. ف�سعرية تودوروف خمتلفة 
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عن �سعرية ياكب�سون، وعن �سعرية كمال اأبو ديب، وعن �سعرية باختني... 
اإننا اإزاء اختالف يف النظريات، واختالف يف املفاهيم مل�سطلح واحد 
هو: »ال�سعرية«. هذا بالإ�سافة اإىل اختالف يف الت�سميات وامل�سطلحات 
لب�سا  الأخرية  اجلملة  هذه  وتطرح   .»POETIQUE« هـو:  واحد  ملفهوم 
�سن�سعى  ولكننا  »ال�سعريات«  بالأحرى  اأو  ال�سعرية  كبريا يف فهم معنى 

اإىل التخفيف من هذا الغمو�ض باإبداء املالحظات التاليـة:
هذا  يف  اعتمدناه  الذي  امل�سطلح  وهو   - »ال�سعرية«  م�سطلح  اإن   -
اأو اعتباره  اأو حتيزًا له،  الت�سميات الأخرى،  البحث، ل انتقا�سًا من 
الأف�سل، بل فقط لكونه الأكرث �سيوعًا - قد انبثق من البنيوية اللغوية 
عن  البتعاد  مبداأ  على  يوؤكدون  البنيويني  اأن  ورغم  ال�سعرية.  اأو 
الأحكام الذاتية املعيارية وتبني املو�سوعية العلمية - وهم على حق 
يف ذلك، حيث اعتربت البنيوية فل�سفة موت الإن�سان، وهـو اأمر ناتـج 
عن الرتكيـز على الن�ض وحـده مبكوناته اللغويـة وال�سوتية والبالغية 
له،  املنظمة  والقوانني  الأحكام  ا�ستنباط  يف  والدللية  والإيقاعية 
مادام الن�ض ال�سعري خا�سة والأدبي عموما هو املنطلق واملنتهى يف 
الوقت نف�سه، ول جمـال لدرا�سة نف�سيـة الكاتب اأو ظروفه الجتماعيـة 
هذا،  كل  رغم   - الداخلية  بنيته  واإهمال  والقت�سادية،  وال�سيا�سيـة 
اأدبي واحد هي نتاج موقف  اأن درا�سة ن�ض  فاإنه ل يختلف اثنان يف 
الدرا�سة  يف  الذاتية  تربز  وهنا  واهتماماته.  بل  وقناعاته،  الدار�ض 
البنيوية للن�سو�ض الإبداعية؛ هذه الذاتية التي ل مفـر منها، توؤدي 
اإىل  وكذا  الواحد،  للمفهوم  وامل�سطلحات  الت�سميات  اختالف  اإىل 

اختالف املفاهيم يف امل�سطلح الواحد.
لي�ض قطعيا،  الختالف  اأن  اإىل  الإ�سارة  ورغم ذلك - جتدر   - لكن   -
بل هو جزئي لأن كل دار�ض يرى اأولويات يف درا�سة الن�ض ال�سعري. 
فجان كوهن يرى اأن قوانني ال�سعر تلتف كلها حول مفهوم النزياح، 
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»الفجوة:  ملفهومه:  تخ�سع  القوانني  هذه  اأن  ديب  اأبو  كمال  ويرى 
م�سافة التوتر«. واملطالع لكتابي »بنية اللغة ال�سعرية« و»يف ال�سعرية« 
نقاط  من  بكثري  اأكرب  هي  الدار�سني  بني  اللتقاء  نقاط  اأن  �سيدرك 
الختالف بينهم. كما اأن ياكب�سون يعترب ال�سعرية علما لل�سعر فقط، 
بينما يو�سع تودوروف وكذلك اأبو ديب هذا املفهوم لي�سمل علم الأدب 
ب�سفة عامة، اأي ال�سعر والنرث. اإذن: هذه الختالفات لي�ست جوهرية 
عامة، بل جزئية منبثقة من قناعات كل دار�ض ومن الأدوات املنهجية 
والفل�سفية.  الفكرية  يعتمدها يف درا�ساته، وكذا من منطلقاته  التي 
هذا الختالف ن�ستنتجه يف جمال اأدبي اآخر رمبا مزج يف كثري من 
حيث  والرواية،  ال�سرد  جمال  وهو  األ  بال�سعر،  احلديثة  الدرا�سات 
الزمني  البعد  كتابه »خطاب احلكاية« على  جينيت يف  جريار  يركز 
لل�سرد، بينما يركز غرميا�ش على نظرية العامل، وپروپ على وظائف 
على  �ستاين  وجولدن  اللغوي  التعدد  على  وباختني  ال�سخ�سيات 
الف�ساء ال�سردي، ورولن بارت على الوحدة ال�سردية. وجميع هوؤلء 
اختالفاتهم  ولكن  عموميته،  يف  البنيوي  املنهج  يتبنون  الدار�سني 
اأنه  يرى  معني  �سردي  على جمال  منهم  واحد  كل  تركيز  ناجتة عن 
الأجدر بالتحليل والدرا�سة، دون اإهمال اجلوانب الأخرى اأو رف�سها 

بطبيعة احلال.
ويعرتف رواد »ال�سعرية« اأن هذا املفهوم اأو هذه النظرية مل تكتمل 
نقاط  ولأَْم  اأخطائها  جتاوز  حتاول  ال�سنوات  هذه  مر  على  واأنها  بعد، 
�سعفها، حتى ت�سبح نظرية �ساملة للخطاب الأدبي، واأن هذا الكتمال 
والن�سج ل يتمان اإل عرب وجود اختالفات بني الدار�سني اأنف�سهم، وهو 
الأمر الذي �سيف�سي اإىل انبثاق ت�سور يقرتب كثريًا من الإبداع ال�سعري. 
من هنا يجب اأخذ هذه الختالفات يف مفهوم ال�سعرية على اأنها منبع 

ثراء وغنى، ل م�سدر ت�ستت وتنازع يف الروؤى واملواقف النقدية.
يحدد تزفتان تودوروف ال�سعرية بقوله اإنهـا: »ل ت�سعى اإىل ت�سمية 
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املعنى، بل اإىل معرفة القوانني العامة التي تنظم ولدة كل عمل، ولكنها 
النف�ض وعلم الجتماع )...( تبحث  التي هي علم  العلوم  بخالف هذه 
عن هذه القوانني داخل الأدب ذاته. فال�سعرية مقاربة لالأدب جمردة 

وباطنية يف الآن نف�سـه«)4(.
من خالل هذا التعريف ن�ستنتج اأن ال�سعرية منهج، اأو بتعبري اأدق، 
اأي هي  ذاته؛  الأدب  �سميم  منبثقة من  الأدبي  الن�ض  لدرا�سة  مقاربة 
و�سف ملكوناته من لغة، و�سورة، وتركيب، واإيقاع، ودللة. وهي بهذا ل 
ت�سبه املقاربات الأخرى كاملقاربة النف�سية املنبثقة من جمال غريب هو 
الأدب  عن  غريب  علم  من  املنبثقة  الجتماعية  واملقاربة  النف�ض،  علم 

كذلك هو علم الجتماع.
هذا هو الت�سور العام الذي يلتقي فيه كل رواد ودار�سي ال�سعرية، 
املفهومي  النظري  بالإطار  املتعلقة  الأخرى  التفا�سيل  يف  اختلفوا  واإن 

الذي تنبني عليه املقاربة ال�سعرية عند كل واحد منهم.
بدرا�سة  تكتفي  ل  فهي  ال�سياق،  هذا  يف  قدما  ال�سعرية  ومت�سي 
الأعمال الإبداعية الفردية مبعزل عن اخلطاب الأدبي العام، فاأي نظرية 
اأو  ال�سعرية  الن�سو�ض  ت�ستوعب خ�سو�سيات  اأن  بد  ل  الأدب  اأو  لل�سعر 
يف  الأدبي  العمل  تناول  تعني  »ل  ال�سعرية:  فاإن  هنا  من  عامة.  الأدبية 

ذاته، واإمنا تكري�ض اجلهد ل�ستنطاق خ�سائ�ض اخلطاب الأدبـي«)5(.
واكت�ساف  »الأدبية«  درا�سة  هو  ال�سعرية  هدف   « اأن  يبدو  هكذا 
الأن�ساق الكامنة التي حتدد اأدبية الن�سو�ض، واكت�ساف الأن�ساق الكامنة 

التي توجه القارئ يف العملية التي يتفهم بها اأدبية هذه الن�سو�ض«)6(.
من خالل هذا التعريف الأخري يربز لنا حموران اأ�سا�سيان يرتبط 

بهما مفهوم ال�سعر هما: الن�ض والقارئ اأو املتلقي.
منه  الذي  ال�سعرية  مو�سوع  هو  ال�سعري  اأو  الأدبي  الن�ض  اإن 
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حيث  تنتهي،  واإليه  والتحليلية،  املنهجية  اأدواتها  توظف  حيث  تـنطلق، 
حتدد العالقات الكامنة بني بنياته اللغوية والدللية، وتربز خ�سائ�سه 
الإبداعية الفنية. لكن بع�ض الدار�سني يرف�سون هذا الطرح، ويرون اأن 
مو�سوع ال�سعرية لي�ض هـو الن�ض، واإمنا »جامع الن�ض«، كما هو ال�ساأن 
العامة  واخل�سائ�ض  ال�سفات  جمموع  اأي  جينيت:  جلريار  بالن�سبة 
اأو  الن�سي«  »التعايل  بــ  ي�سمى  ما  اإزاء  اإننا  ن�ض.  كل  اإليها  ينتمي  التي 
»التنا�ض« ح�سب تعبري جوليا كري�ستيفا. يقول جينيت: »... هكذا يكون 

مو�سوع ال�سعرية لي�ض الن�ض، واإمنا هو جامع الن�ض«)7(.
ويرى رولن بارت اأن مو�سوع ال�سعرية هو الن�ض الأدبي، ولكنه يعمد 
اإىل تعديل مفهوم »الن�ض«. فهو لي�ض ذلك املعطى اجلامد، بل اإن الأمر 
اأدق، بت�سكالت ن�سية  اأو بتعبري  اإليه يتعلق بن�سو�ض متعددة،  بالن�سبة 
منبثقة من الن�ض - الأ�سل. فـ »الأثر« ل يخلد لكونه فر�ض معنى وحيٍد 
اإمنا لكونه يوحي مبعان خمتلفة لإن�سان وحيد،  اأنا�ض خمتلفني، و  على 

يتكلم دائمًا اللغة الرمزية نف�سها خالل اأزمنة متعددة«)8(.
اإن هذا الراأي يدفع بنا اإىل و�سط نظرية القراءة اأو التلقي، اأو مفهوم 
ال�سعرية  بني  القرابة  اأوا�سر  تتاأكد  وبهذا  الأدبي،  الإنتاج  اجلمالية يف 
والتمازج،  التداخل  حد  و�سلت  قد  الو�سائج  هذه  تكن  مل  اإن  والتلقي، 
ذلك اأن رولن بارت يقدم مفهومًا جديدًا للن�ض الأدبي، فيميز بني الأثر 
الأدبي الذي هو اإنتاج الكاتب اأو ال�ساعر، والن�ض الأدبي الذي هو اإنتاج 

القارئ/ املتلقي.
ويف ال�سياق نف�سه يرى اإمربتو اإيكو اأن الن�ض لي�ض كيانًا مغلقًا، بل 
هو كيان مفتوح على كل الحتمالت املمكنة، كيان منقو�ض يكمله القارئ 

يف اأثناء القراءة.
اإن القارئ من خالل هذه املواقف اأ�سبح يف ال�سعرية عن�سرًا مهمًا 
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اإىل جانب الن�ض الأدبي. و جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن القارئ لي�ض ذاتًا 
اأو �سخ�سًا. فالبنيوية - وبالتايل ال�سعرية - تدعي اأنها نظرية مو�سوعية 
القارئ  واإمنا  الذاتية،  للمواقف  فيها  وال�سعر ول جمال  الأدب  لدرا�سة 

هنا جت�سيد ومتثيل ل�سيفرات ممار�سة القراءة والتحليل والتاأويـل.
الدار�ض نظرية جمالية  يتبنى هذا  لتودوروف،  متاأخر  ويف موقف 
التلقي �سرطًا اأ�سا�سيًا لنجاح اأي �سعرية كيفما كان توجهها اأو اجتاهها، 
اإذ يرى اأن قيمة الن�ض الأدبي تتجلى من خالل بنياته ومدى ان�سجامها 
فيما بينها، كما تتجلى من خالل تف�سري القيمة اجلمالية لهذا الن�ض 

الأدبي، التي اأك�سبته حياة ا�ستمرت عرب الع�سور.
قوانيـن  اكت�ساف  هـو  عام  اإطار  �سمن  يندرج  ال�سعريـة  مفهوم  اإن 
وخ�سائ�ض الن�ض الأدبي، لكنه يتاأرجح بني توجهات واأنظمة مفاهيمية 
بناء  تاأ�سي�ض  يف  جميعها  ت�سرتك  لكنها  لآخر،  دار�ض  من  تختلف  عدة 
نظري لالإبداع ال�سعري خا�سة والأدبي عامة. و �سنحاول الإحاطة بهذا 
املفهوم ب�سكل جتزيئي تف�سيلي، بعد اأن عرفناه ب�سكل عام و اأبرزنا اأهم 

خ�سائ�سه و جتلياته على م�ستوى الدر�ض الأدبي وال�سعري.
ال�سعريــة عنـد القدماء:

ح�سب ما و�سل اإلينا فاإن اأر�سطو )384-322 ق.م( من اأوائل الذين 
ال�سعر«،  »فن  كتابه  يف  والت�سنيف  والدرا�سة  بالتنظري  ال�سعر  تناولوا 
اأن  يرى  فهو  تلك احلقبة.  اليونانية يف  ال�سعرية  حيث حدد خ�سائ�ض 
الفن عامة و ال�سعر خا�سة يعتمد اأ�سا�سًا على مبداأ املحاكاة؛ اإنه املبداأ 
بنياتهـا  خالل  من  متثلـه  اإىل  وت�سعى  جميعًا،  الفنون  عليه  تقوم  الذي 

واأدواتهـا انطالقـًا من ال�سعـر فاخلطابة ثـم النحت والت�سكيل...
وقد عرف الع�سر اليوناين ثالثة اأ�سكال من البناء ال�سعري: ال�سكل 
�سمي  ما  ثم  امللحمي،  وال�سكل  وامللهاة،  املاأ�ساة  ي�سم  الذي  امل�سرحي 
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بال�سعر الغنائي، الذي هو اأقرب اإىل ال�سعر مبفهومه العام واملتداول اإىل 
حدود اأيامنا هذه.

وقد ركز اأر�سطو يف كتابه »فن ال�سعـر« على املاأ�ساة بالدرجة الأوىل، 
كما تناول امللحمة بدرجة اأقل، يف حني اأهمل ال�سعر الغنائي الذي كان 
رائجا يف عهده، �سواء على م�ستوى الكم اأو الكيف. لكن جل اهتمامات 

الناقد الفيل�سوف كانت مركزة على تطوير نظريته يف املحاكاة.
ي�سمى  ما  اأو  خارجي  وجهني:  من  املاأ�ساة  اإىل  اأر�سطو  وينظر 
بال�سكل، وداخلي اأو ما ي�سمى بامل�سمون. �سكل املاأ�ساة يتكون من عنا�سر 
ثالثة هي: اللغة، واملو�سيقى، وامل�سهد امل�سرحي. اأما م�سمونها فيحوي 
الثنائية  هذه  والفكر.  والأخالق،  اخلرافة،  هي  ثالثة  عنا�سر  بدوره 
الأدبية  الدرا�سات  على  هيمنت  التي  هي  ال�سكل/امل�سمون  ال�سعرية: 
الدرا�سات  مع  اإل  منها  التخل�ض  يتم  ومل  طويلة،  جد  لفرتة  وال�سعرية 
البنيوية احلديثة، دون اأن نن�سى - طبعًا - بع�ض املحاولت الفردية التي 
كانت �سابقة لع�سرها، ومل يكتب لها ال�ستمرار والتطوير كما هو ال�ساأن 

بالن�سبة لنظرية النظم لعبدالقاهر اجلرجاين يف اأدبنا العربي.
اإذن: لبد من توافر هذه العنا�سر يف �سكل املاأ�ساة وم�سمونها حتى 
التي ل تتحقق بالوزن فقط، حيث  ال�سعرية  بـ »ال�سعرية«. هذه  تو�سف 
الوزن  كون  فيه  ينفي  الذي  اأر�سطو  قـول  520هـ(  )ت  ر�سد  ابن  ينقل 
عنا�سر  ال�سعريـة  الأقاويل  ي�سرتط يف  اإذ  لل�سعريـة،  الوحيد  املعيار  هو 
اأخرى. يقـول اأر�سطو: » وكثريًا ما يوجد يف الأقاويل التي ت�سمى اأ�سعارًا 

ما لي�ض فيها من معنى ال�سعرية اإل الوزن فقـط«)9(.
ال�سكـل  ثنائيـة  على  ثاروا  الذين  املعا�سريـن  الدار�سيـن  اأن  اإل 
اأن حطموا  لبثوا  ما  الأدبية،  الدرا�سات  الأر�سطية يف جمال  وامل�سمون 
»مدخل  كتابـه  يف  جينيت  جريار  يرى  حيث  باأكملهـا،  اأر�سطو  �سعرية 
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»فن  اأر�سطو  كتاب  اأن  »ال�سعرية«  كتابه  يف  وتودوروف  الن�ض«،  جلامع 
ال�سعر« قد فهـم خطاأ، واأنه ل يتناول ال�سعر مطلقًا: اأي ال�سعر الغنائي، بل 
هو كتاب يف جمال الأجنا�ض الأدبية والتمثيل واملحاكاة. يقول تودوروف: 
لي�ض  املعنى  الأدب. وبهذا  ال�سعرية هو  اأر�سطو يف  »لي�ض مو�سوع كتاب 
هذا الكتاب كتابًا لنظرية الأدب، لكنه كتاب يف التمثيل )املحاكاة( عن 

طريق الكالم«)10(. 
لل�سعر  الكتاب  يف  مكان  »ل  كتابه:  من  نف�سها  ال�سفحة  يف  ويقول 
الذي كان له وجود يف هذه احلقبة، يف حني �سيعترب ال�سعر - كما نعلم - 

يف الفرتة احلديثة، اأخل�ض �سورة لتج�سيد الأدب«)11(.
يتناول  لـم  ال�سعرية  يف  كتابه  اأن  يرون  اجلدد  اأر�سطو  قارئي  اإن 
ال�سعر، بقدر ما تناول الأجنا�ض الأدبية، واأ�س�ض مبادئ نظريـة املحاكاة 
التي تتالءم واملاأ�ساة وامللحمة اأكرث من مالءمتها لل�سعر الغنائي املعرب 

احلقيقي عن جن�ض ال�سعر. اإنه لي�ض كتابًا يف ال�سعرية بل يف املحاكاة.
وعمومًا، فاإن احلديثة حاول تف�سري الظاهرة ال�سعرية، وا�ستخراج 
ال�سعري  قوانني اخلطاب  و�سع  لها؛ حاول  املوؤ�س�سة  والبنيات  العنا�سر 
ح�سب راأي الكثريين، اأو و�سع قوانني املاأ�ساة وامللحمة فقط ح�سب راأي 

كثريين اأي�سـًا.
ون�ستعر�ض الآن بع�ض الن�سو�ض من الرتاث العربي ملفكرين تناولوا 
الفارابي  فهذا  تف�سيل.  اأو  تدقيق  دون  بعمومية  ال�سعرية  مفهوم  فيها 
الرتتيب  �سرطا  فيها  توافر  اإذا  بالألفاظ  ال�سعرية  يربط  260هـ(  )ت 
يقول:  حيث  امل�سطلحني،  هذين  معنى  اإىل  ي�سري  اأن  دون  والتح�سني، 
»والتو�سع يف العبارة بتكثري الألفاظ بع�سها ببع�ض وترتيبهـا وحت�سينهـا، 
فيبتدئ حني ذلك اأن حتدث اخلطبية اأول ثم ال�سعرية قلياًل قلياًل«)12(.
اليوناين عامة -  والفكر  اأر�سطو خا�سة  وبتاأثري من  الفارابي -  اإن 
مييز بني النرث و�سفته اخلطبية وبني ال�سعر و�سفته ال�سعرية، وهذا موافق 
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وامل�سمون:  ال�سكل  بني  مييز  كما  واخلطابة.  ال�سعر  يف  اأر�سطو  لكتابي 
وامل�سمون ممثاًل يف  املنتقاة،  املرتبة احل�سنة  الألفاظ  ال�سكل ممثال يف 

التو�سع يف املعنـى.
قوة  يف  لل�سعر  املولد  ال�سبب  »اإن  428هـ(:  )ت  �سينا  ابن  ويقول 
حب  الثاين  وال�سبب   )...( باملحاكاة  اللتذاذ  اأحدهما  �سيئان:  ال�سعر 
النا�ض للتاأليف املتفق والأحلان طبعًا )...( �سمن هاتني العلتني تولدت 
راأيـه:  ح�سب  املطبوعني  ال�سعراء  عن  كذلك  ويقول  ال�سعريـة«)13(. 
يف  وقريحته  منهم  واحد  كل  غريزة  بح�سب  منهم  ال�سعرية  وانبعثت   «

خا�سته وبح�سب خلقه وعادته«)14(.
اإن ابن �سينا هنا ل يتناول ال�سعرية، بل دواعي ال�سعرية. اإنه يتحدث 
عن ال�سعر ل باعتباره بناًء لغويًا اأو اإيقاعيًا اأو دلليًا، بل باعتباره اأثرًا له 
دواٍع واأ�سباب نف�سية تتجلى اأ�سا�سـًا يف اللتذاذ باملحاكاة وميـل الأنف�ض 
اإىل الأحلـان والأوزان. اإنها نظرة فكرية نف�سية لل�سعرية، ولي�ست نظرة 
اأدبية نقديـة، وهو ما يتفق مع امل�سار العام لكتابه ال�سفاء. وعموما نلحظ 
يف هذا املوقف النف�سـي ا�ستمرار التاأثري اليوناين على فال�سفة الإ�سالم 
انطالقًا من الفارابي ومرورًا بابن �سينا، ثم ابن ر�سد يف تلخي�سه لكتاب 

اأر�سطو الذي اأوردنا قوله �سابقًا.
بن  قدامة  لياأتي  ال�سرف،  العربي  الأدبي  املجال  اإىل  الآن  وناأتي 
لل�سعرية العربية، حيث يعترب ال�سعر كالمًا  جعفر على راأ�ض املنظرين 
موزونًا مقفى ذا معنى، وهي قولة �سائعة يف تاريخ النقد ال�سعري العربي، 
تربط ال�سعرية بالوزن والقافية مهملة اجلوانب الأخرى املكونة للق�سيدة 
ال�سعرية. وال�سيء نف�سه نالحظه عند املرزوقي فـي عمود ال�سعر الذي 
بتحديد  يتجاوزها  اأن  دون  وامل�سمون،  ال�سكـل  ثنائية  مـن خاللـه  ر�سخ 
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البنية العالئقية بني املكونات ال�سعرية يف الق�سيـدة.
على اأن املوؤ�س�ض احلقيقي لنظرية ال�سعرية العربية يف النقد العربي 
القدمي هو  عبدالقاهر اجلرجاين )ت 471 اأو 474هـ( من خالل نظريته 
يف النظم، والتي كان يروم من خاللها اإبراز اأهم مقومات اجلمالية يف 
الن�ض ال�سعري، وحتديد خ�سو�سيات الإبداع ال�سعري التي متيزه عن 
النظم - و�سيلة وطريق  اأي نظرية  العادي وهي -  اأو عن الكالم  النرث 

لفهم اخل�سو�سية املعجزة للن�ض القراآين املتميز عما �سواه.
اإن النظم عند اجلرجاين ل يرتكز على النتظام مبعنـى الرتتيـب 
النظم  يعرف  الأجزاء.  بني  املتداخلة  العالقات  ن�سوء  واإمنا  وال�سم، 
بقوله: » نظم يعترب فيه حال املنظوم بع�سه مع بع�ض، ولي�ض هو النظم 
الذي معناه �سم ال�سيء اإىل ال�سيء  كيف جاء واتفق«)15(. ويقول كذلك:      
بع�سها  وجعل  ببع�ض  بع�سها  الكلم  تعليق  �سوى  النظم  لي�ض  اأن  »اعلم 

ب�سبب من بعــ�ض«)16(.
هذا هو مفهوم النظم عند اجلرجاين: اإنه ن�سوء للعالقات. ولكن 
ما هو الغر�ض منه ؟ يجيب عن هذا ال�سوؤال بقولـه: »لي�ض الغر�ض بنظم 
وتالقت  دللتها  تنا�سقت  اأن  بل  النطق،  يف  األفاظها  توالت  اأن  الكلم، 

معانيها علـى الوجه الـذي اقت�ساه العقـل«)17(. 
ويقول يف مو�سع اآخر: »فقد ات�سح اإذن ات�ساحًا ل يدع لل�سك جماًل 
األفاظ جمردة، ول من حيث هي  اأن الألفاظ ل تتفا�سل من حيث هي 
كلم مفردة، واأن الف�سيلة وخالفها، يف مالءمة معنى اللفظة ملعنى التي 

تليها، اأو ما اأ�سبه ذلك مما ل تعلق له ب�سريح اللفظ«)18(.
نالحظ اأن عبدالقاهر اجلرجاين ينظر اإىل ال�سعر باعتباره �سبكة 
من العالقات بني الألفاظ والألفاظ، وبني الألفاظ واملعاين، وبني املعاين 
اأ�سا�سـًا  يعتمد  الذي  النظـم  هـذا  النظم؛  هو  متكامل  كل  يف  واملعاين 
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على معاين النحو. والنحو يف هذا املجال لي�ض القواعد ال�سابطة للغة 
و�سالمتها، واإمنا جمموع ال�سفات والقوانني التي توؤ�س�ض لبناء اجلملة 
والرتكيب؛ اأي جمموع العالقات التي تربط بني املبتداأ وخربه وال�سفة 

ومو�سوفها... وهلم جرا.
نظريته  من  الوزن  يلغي  ل  عبدالقاهر  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
طغى  الذي  الرئي�ض  ودوره  اأهميته  من  يقلل  واإمنا  النظم،  يف  ال�سعرية 
على النقد العربي، حيث يرى اأنه لي�ض »بالوزن ما كان الكالم كالمًا، ول 

به كان كالم خريًا من كالم«)19(.
اجلرجاين.  عبدالقاهر  ح�سب  ال�سعرية  خ�سو�سيات  اأهم  هذه 
وقد بناها وفق روؤية ت�سورية �سمولية للعملية الإبداعية ال�سعرية بعيدا 
التاأثري النقدي اليوناين، والتاأثري النقدي العربي الذي تراوح بني  عن 
تف�سيل اللفظ على املعنى، اأو املعنى على اللفظ، والتاأكيـد على اعتبار 

الوزن فا�سال بني النرث وال�سعر، وحمددًا لطبيعة اجلن�ض الأدبي.
و لكن كيف نف�سل نظمًا على نظم ؟ اإن الأولوية عند اجلرجاين هي 
نظم املعاين مع العناية بالألفاظ. واحلكم يف كل هذا هو الذوق. و هذا 
يحيلنا على البعد اجلمايل للن�ض ال�سعري: اأي ح�سور املتلقي لإ�سدار 

الأحكام على اأنواع النظم وتف�سيل بع�سها عن بعـ�ض.
واإجماًل، فقد حاولنا التكثيف ال�سديد يف اإبراز معامل نظرية النظم 
عند اجلرجاين التي كانت حماولة جادة لفهم خ�سو�سية ال�سعرية وفك 
بعيدا  الن�سو�ض،  هذه  مكونات  من  انطالقًا  الإبداعية  الن�سو�ض  لغز 
واحلداثـة  والقدم  وال�سنعة  بالطبع  متعلقة  قيميـة  معيارية  اأحكام  عن 

واجلزالـة اللفظية وال�سرف املعنوي... وغري ذلـك.
ب�سكل  لل�سعر  ت�سوره  فيقدم  684هـ(  )ت  القرطاجني  حازم  اأما 
رغم  اأنه  اإل  الأر�سطي،  بالفكر  والتاأثر  الذاتي  الإبداع  بني  فيه  ميزج 
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ذلك يقدم روؤية متطورة ملفهوم ال�سعرية، حيث يرف�ض بادئ ذي بدء اأن 
يكون كل كالم موزون مقفـى �سعرًا، كما يرف�ض خا�سية الطبع التي ركز 
اأنه ل يحتاج يف  عليها كثري من النقاد والعلمـاء بال�سعر. يقول: »وظنه 
ال�سعر اإىل اأكرث من الطبع، وبنيته على اأن كل كالم موزون �سعر جهالة 

منه«)20(.
ثم ينتقل اإىل رف�ض اإعطاء الأولوية لالألفاظ دون املعاين، حيث يقول: 
»وكذلك ظن هذا اأن ال�سعرية يف ال�سعر اإمنا هي نظم اأي لفظ اتفق كيف 
اتفق نظمه وت�سمينه، اأي غر�ض اتفق على اأي �سفة اتفق، ل يعترب عنده 

يف ذلك قانون ول ر�سم مو�سوع «)21(.
اللفظ، وكذلك  القرطاجني وزن و�سنعة يف  ال�سعر عند حازم  اإن 
يقول:  املتلقي/ال�سامع.  يف  اأثر  اإحداث  وبالتايل  وتخييل،  حماكاة 
»وتف�سيل هذه اجلملة اأن القول يف �سيء ي�سري مقبوًل عند ال�سامع يف 
اإليه..«)22(. ويقول  الإبداع يف حماكاته وتخييله على حالة توجب مياًل 
كذلـك: »فما كان من الأقاويل القيا�سية مبنيًا على تخييل وموجودة فيه 

املحاكاة، فهو يعد قوًل �سعريًا«)23(.
ثمة اأمر اآخر يوؤكد عليه القرطاجني يف حتديد مقومات �سعريته، 
وهو عن�سر  »الغرابـة«،  اأو  باملحاكاة هو عن�سر»الإغراب«  اأمر مرتبط 
يحيل على جمال ال�سورة ال�سعرية، اأو قد يحيلنا على ما ي�سمى حديثا 
اأو »اخلرق«. يقول حازم »... وكل ذلك يتاأكـد مبا يقرتن  بـ »النـزياح« 
اقرتنت  اإذا  للنف�ض  حركـة  والتعجب  ال�ستـغراب  فـاإن  اإغراب،  من  به 

بحركتها اخليالية قوي انفعالهـا وتاأثريها«)24(.
العن�سر؛  بهذا  القراآن  علماء  و  ال�سعر  علماء  من  كثري  اهتم  وقد 
املعنى  يف  الغرابة  ي�ستح�سن  751هـ(  )ت  اجلوزية  قيم  ابن  فهذا 
اإليه على  اأن يكون املعنى مما مل ي�سبق  والأ�سلوب بقولـه: »الغرابة هي 
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جهة ال�ستح�سان، فيقال: ظريف وغريب اإذا كان عدمي املثال اأو قليله. 
والقراآن العظيم كلـه �سهل ممتنع، األفاظـه �سهلة ومعانيه نادرة واأ�سلوبه 

غريب...)25(«)26(.
�سماها  التي  ال�سفة  هذه  395هـ(  نحو  )ت  الع�سكري  وا�ستح�سن 
»الغلو«، وقدم اأمثلة لها مـن القراآن الكرمي واأقوال ال�سعراء الكبار، حيث 
يقول يف كتابـه »ال�سناعتني«: »الغلو جتاوز حد املعنى والرتفاع فيه اإىل 
غاية ل يكاد يبلغها )...( كقوله تعاىل: {وبلغت القلوب احلناجر}، 
وقوله: {ول يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف �سم اخلياط}، وقول 

اجلعـدي:
بلغنا ال�سماء جمدنا و�سماءنا      واإنا لرنجو فوق ذلك مظهرا

وقول البحرتي:
    فلو اأن م�ستاقا تكلف غيـــــر ما      يف و�سعه ل�سعى اإليك املنرب«)27(.

اإن جوهر ال�سعرية عند حازم هو التخييل واملحاكاة، وهما ل يتحققان 
اإل بال�سنعة اللفظية ومنا�سبة اللفظ ملا و�سع له، وحتقيق الإغراب. كل 
هذا ل بد اأن يرتك تاأثريًا وانفعاًل لدى املتلقي؛ هذا الأخري الذي يعد 
حكما على مدى جودة العمل ال�سعري. اإن التخييل عند حازم هو: »اأن 
ونظامه،  اأ�سلوبه  اأو  معانيه  اأو  املخيل  ال�ساعر  لفظ  من  لل�سامع  تتمثل 
وتقوم يف خياله �سورة اأو �سور ينفعل لتخيلها اأو ت�سورها اأو ت�سور �سيء 

اآخر بها انفعال من غري روية اإىل جــهة النب�ساط اأو النقبا�ض«)28(.
اإىل  اأو  ال�سعرية  اإىل  القدماء  �سديدين نظرة  وتكثيف  باإيجاز  هذه 
وعلماء  الإ�سالم  بفال�سفـة  ومرورًا  اأر�سطو  من  انطالقًا  ال�سعر  مفهوم 
الإبداعية  العملية  اإىل  نظرات  احلقيقة  يف  وهي  وال�سعر.  البالغة 
متعددة  جوانب  يف  بع�سًا  بع�سها  مع  التقت  �ستى،  زوايا  من  ال�سعرية 
واختلفت يف جوانب متعددة اأخرى؛ هي نظرات وت�سورات تبدو بعيدة 
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التي ارتبطت  لل�سعرية احلديثة  عما طرحناه �سابقًا من تعريف موجز 
يف بلورة مفاهيمها وت�سوراتها بالل�سانيات احلديثة وبالعلوم الإن�سانية 
املنبثقة عنهـا؛ ولكنها رغم ذلك تقدم اإجنازًا علميًا معرفيًا يف جمال 
قراءة الن�ض ال�سعري خا�سة والأدبي عامة؛ اإجنازا ارتبط بزمن معني 
الت�سورات،  تلك  بع�ض  كان  واإن  معينة،  واجتماعية  ثقافية  وبظروف 
كثرية  جوانب  لم�ست  قد  للجرجاين،  النظم  نظرية  بالذكر  واأخ�ض 
ال�سعريـة  نظريات  اأو  نظرية  بها  �سبقت  ال�سعري  العمل  يف  جوهرية 
املعا�سرة. لكـن املعرفة العلمية تراكـم وتطور وجتدد، وهو ما �سنالحظه 
مثـل  الكبار  وموؤ�س�سيهـا  روادهـا  لدى  املعا�سرة  ال�سعرية  مفاهيم  يف 
والذين  ديب،  اأبو  وكمال  كوهن  وجان  وتودوروف  ياكب�سون  رومان 
عملوا رغم اختالفهم على تو�سيع هذا املفهوم والرتقاء به اإىل مدارج 

الن�سج النظري والتحليلي والن�سقي.
ال�سعريــة باعتبارها علمـاً:

1 - رومـان ياكب�سـون:
لقد اأجنبت ل�سانيات �سو�سري املدر�سة البنيويـة التي احتكـت بالأدب 
رومان  مع  الل�سانية«  »ال�سعرية  بـ  �سمي  ما  فاأخ�سبا  الأدبي،  والنقد 
الرائد  كتابه  خالل  من  �سعريته  خ�سائ�ض  اأهم  و�سع  الذي  ياكب�سون 
بق�سايا  تهتم  ال�سعرية  »اإن  ال�سعرية:  معرفًا  يقول  ال�سعرية«.  »ق�سايا 
ومبا  الر�سمية.  بالبنيات  الر�سم  يهتم  ما  مثل  متاما  الل�سانية،  البنية 
اعتبار  ميكن  فاإنه  الل�سانية،  للبنيات  ال�سامل  العلم  هي  الل�سانيات  اأن 

ال�سعرية جزءا ل يتجزاأ من الل�سانيات«)29(.
درا�سة  يف  البالغي  املنظور  عن  تختلف  ياكب�سون  �سعرية  اإن 
علمًا  البالغة  كانت  فاإذا  وتف�سريها.  وحتليلها  ال�سعرية  الن�سو�ض 
معياريًا يعتمد اإ�سدار الأحكام القيمية كاجلودة واحل�سن وال�ستهجان 
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والقبول والرف�ض، فاإن ال�سعرية البنيوية الل�سانية تـناأى عن اإ�سدار هذه 
الأحكام، وتهدف اأ�سا�سًا اإىل و�سف الظواهر اللغوية الأدبية دون التقيد 
باأمناط وقواعد جاهزة م�سبقة وبت�سنيفات مقعدة، كما اأنها تهدف اإىل 
التقعيد  اإىل  البالغـة  تهدف  بينما  وتف�سريها،  الأدبية  الظواهر  تعليل 
والتقنني، وبالتايل تكون غايتها تعليمية حم�سة ولي�ست و�سفية اإبداعية.
اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن النقد البالغي كان يف�سل دائمًا بني ال�سكـل 
امل�سامني  بني  وال�سور،  الأغرا�ض  بني  مييز  كان  اأنه  اأي  وامل�سمون، 
والرتاكيب اللغوية. اأما ال�سعرية الل�سانية - وتوافقًا مع الجتاه الل�ساين 
ال�سو�سري - فتجعل الف�سل بني الدوال واملدلولت اأمرًا غري ممكن، اإل 
اإذا تعلق الأمر بالتجزيء يف اإطار الدرا�سة والتحليل، ولكن مع الإبقاء 
على ال�سبكة العالئقية الوطيدة بني كل مكونات الن�ض ال�سعري الدالية 

والدللية والتداولية...
من هنا ن�ستنتج اأن ال�سعرية الل�سانية مع ياكب�سون �سكلت ثورة على 
النقد البالغي القدمي، ولكن دون قطع حبال التوا�سل مع هذا الرتاث 

النقدي الذي ا�ستمر لعهود وعهود.
اإن جوهر �سعرية ياكب�سون هو الدرا�سة اللغوية والل�سانية للوظيفة 
قبل  خا�ض؟  ب�سكل  ال�سعر  ملاذا  لكن  خا�ض.  ب�سكل  ال�سعر  يف  ال�سعرية 
الإجابة عن هذا ال�سوؤال يجب تعريف الوظيفة ال�سعرية عند ياكب�سون، 

التي هي حمور نظريته يف ال�سعرية.
يرى ياكب�سون اأن املرا�سالت الكالمية واللغوية تتكون من عنا�سر 
والت�سال،  وال�سياق،  والر�سالة،  اإليه،  واملر�سل  املر�سـل،  هي:  �ستة 
ميثل  فاملر�سل  معينة.  وظيفة  العنا�سر  هذه  من  عن�سر  ولكل  وال�سنن. 
والر�سالة  الإفهامية،  الوظيفة  ميثل  اإليه  واملر�سل  النفعالية،  الوظيفة 
املرجعية،  الوظيفة  على  يحيل  وال�سياق  ال�سعرية،  الوظيفة  جت�سد 
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والت�سال يربز الوظيفة النتباهية للغة. اأما ال�سنن في�سري اإىل الوظيفة 
امليتا-ل�سانية. وبهذا تتعدد الوظائف يف كل اإر�سالية لغوية؛ هذه الوظائف 

يرتاوح بروزها وهيمنتـها على كل خطاب ح�سب جن�سـه ونوعيتـه.
ومبا اأن البنيوية الل�سانية قد ركزت يف درا�ستها لالأعمال الإبداعيـة 
والفنيـة علـى الر�سالـة مهملـة �ساحب العمل الفنـي، والظروف ال�سياقيـة 
والجتماعية التي ن�ساأ فيـها، فاإن الوظيفة ال�سعرية هي مركز اهتمامها 
وحتليلها ودرا�ستهـا. من هنا يرى ياكب�سون اأن » الرتكيز على الر�سالة 

حل�سابها اخلا�ض هو ما يطبع الوظيفة ال�سعرية للغة«)30(.
»الدرا�سة  بكونهـا:  ال�سعرية  تعريف  اإىل  به  يف�سي  الطرح  هذا 
ويف  عموما،  اللفظية  الر�سائل  �سياق  يف  ال�سعرية،  للوظيفة  الل�سانية 

ال�سعر على وجه اخل�سو�ض«)31(.
بل  الأخرى،  الوظائف  يهمل  ل  ياكب�سون  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
اإنه يدر�ض الوظيفة ال�سعرية يف عالقاتها معها، ومن خالل تفاعلها مع 
عنا�سر اخلطاب، وهو مـا ي�سفي �سفـة ال�سموليـة على روؤيته للن�ض اأو 
اخلطاب الأدبي، وهي �سفة متيز التوجه الل�ساين البنيوي الذي يعتمده. 
و لكـن  - ويف الوقت نف�سه - فاإنه يوؤكد على هيمنة الوظيفة ال�سعرية 
على ال�سعر خ�سو�سًا، بينما حتتل اأدوارًا ثانوية يف فنون لفظية اأخرى، 
»ولي�ست  يقول:  لآخر.  �سكل  من  وقوتها  ح�سورها  درجة  ترتاوح  حيث 
الوظيفة ال�سعرية هي الوظيفة الوحيدة لفن اللغة، بل هي فقط وظيفته 
املهيمنة و املحددة، مع اأنها ل تلعب يف الأن�سطة اللفظية الأخرى �سوى 

دور تكميلي وعر�سي«)32(.
من خالل هذه القولة تت�سح معامل الإجابة عن ال�سوؤال الذي طرح 

�سابقا األ وهو: ملاذا ترتبط ال�سعرية بال�سعر ب�سكل خا�ض؟
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�سعرًا  لالأدب  علما  ال�سعرية  يعد  الذي  تودوروف  خالف  فعلى 
ال�سعرية  اعتبار  اإىل  كوهن  جان  غرار  على  ياكب�سون  يذهب  ونرثًا، 
ومادامت  ال�سعرية،  الوظيفة  درا�سة  هو  مو�سوعها  مادام  لل�سعر  علمًا 
وا�ستحواذًا  واأهمية  هيمنة  الأكرث  العن�سر  هي  ال�سعرية  الوظيفة  هذه 
على بنية الر�سالة يف الن�ض ال�سعري، واإن كانت ل تنتفي يف الن�سو�ض 
القولية الأخرى. على اأن ياكب�سون يقر وبخجل �سديد، اأن املعنى الوا�سع 
هذا  يتبنى  ل  لكنه  ال�سعر،  خارج  ن�سو�سًا  ي�سمل  اأن  ميكن  لل�سعرية 
اإىل  م�ستندًا يف ذلك  لل�سعر فقط،  �سعريته  باحت�سان  ويكتفي  املوقف، 
معرفًا  ال�سدد  يقول يف هذا  علمية.  منهجية  اأدوات  من  لديه  توفر  ما 
ال�سعرية بتلخي�ض عام: »ذلك الفرع من الل�سانيات الذي يعالج الوظيفة 
ال�سعرية يف عالقاتها مع الوظائف الأخرى للغة. وتهتم ال�سعرية باملعنى 
الوا�سع للكلمة بالوظيفة ال�سعرية ل يف ال�سعر فح�سب، حيث تهيمن هذه 
الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة، واإمنا تهتم اأي�سًا خارج ال�سعر حيث 
تعطى الأولوية لهذه الوظيفة اأو تلك على ح�ساب الوظيفة ال�سعريـة«)33(.
ومييز ياكب�سون يف جمال اللغة بني حمورين هما: حمور الختيار 
العالقات:  من  نوعني  يفرز  وكالهما  التوزيع.  اأو  التاأليف  وحمور 
التي  الركنية  والعالقات  بالغياب،  تت�سم  التي  ال�ستبدالية  العالقات 
تت�سم باحل�سور. من هنا، فاإن اأهم وظائف ال�سعرية عند ياكب�سون هي: 
اإ�سقاط مبداأ التماثل اأو التطابق ملحور الختيار على حمور التاأليف)34(.
اأي  العمليتني،  بني  »توافق  بقوله:  النظرة  هذه  ياكب�سون  وي�سرح 
بني  ان�سجامًا  يفرز  مما  التوزيع،  جدول  على  الختيار  جلدول  تطابق 
منها  احلا�سر  يتحدد  غيابية  عالقات  هي  التي  ال�ستبدالية  العالقات 
بالغائب، والعالقات الركنية وهي عالقات ح�سورية متثل توا�سل �سل�سلة 

اخلطاب ح�سب اأمناط بعيدة عـن العفويـة  والعتباط«)35(.
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اإن تعبريًا �سعريًا فنيًا اختاره املبدع يت�سمن اختيارا لألفاظ معينة. 
هذا يعني اأن هذه الر�سالة، وعلى م�ستوى العالقات ال�ستبدالية، اأي على 
العبارات  ورمبا  الألفاظ،  كبريًا من  األغت عددًا  قد   - الغيابي  امل�ستوى 
التي �سكلت احتمالت لأن ترد يف هذا الرتكيب ال�سعري. ولكن ملاذا هذا 
ال�سعرية  الإلغاء ؟ وملاذا هذا الختيار دون ذلك ؟ هنا تكمن الوظيفة 
للر�سالة التـي هي ن�ض �سعري. ومن اأهم واأب�سط �سمات الن�ض ال�سعري 
اأنه خمتلف، بل خمالف يف لغته للغة الكالم العادي. و مهمة ال�سعرية 
ملحور  التماثل  مبداأ  اإ�سقاط  خا�سية  اأي  اخلا�سية:  هذه  درا�سة  هي 
كنه  اكت�ساف  اإىل  بها  �سيوؤدي  ما  وهو  التاأليف،  الختيارات على حمور 
وقوانينها  وموا�سفاتها  �سفاتها  واإبراز  الإبداعية،  ال�سعرية  الن�سو�ض 

التي متيزها عن لغة اخلطاب اليومي والعادي والعلمي.
2 - تزيفطان تودوروف:

بني  التمييز  من  �سعريته  معامل  حتديد  يف  تودوروف  ينطلق 
اخلطاب  مو�سوعه  علمًا  وال�سعرية  اللغة،  مو�سوعه  علمًا  الل�سانيات 
الأدبي. وكالهما يندرج �سمن علم �سامل هو ال�سيميوطيقا التي يطلق 

عليها ا�سم: الأنظمة الدالة.
هـذا التحديـد الأويل ي�سع نقاط اللتقاء والختالف بني الل�سانيات 
اإن كانت بنيوية، فهي  تودوروف، و  اأن �سعرية  وال�سعرية، وهو ما يوؤكد 
لي�ست �سعرية ل�سانية كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإىل ياكب�سون. لكن هذا ل 
يعني غياب الوعي باملعطى الل�ساين يف العمل الأدبي. فالأدب اأو ما يجري 
جمراه عند ياكب�سون هو ا�سم »ا�ستعمل دائما للدللة على كالم يبعث 
م�سريه.  اخللود  ويكون  قارئه،  اأو  �سامعه  لدى  الهتمام  يثري  اأو  اللذة 
وبناء على ذلك، فهو قول اأكرث �سناعة من الكالم العادي. هناك اإذن 
وعي باللغة يف اأ�سا�ض الفعل الأدبي«)36(. كما يعرفـه يف مو�سع اآخـر باأنه 
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خطاب تنمحي عنـه ال�سفافيـة والو�سوح. اإنه ثخن ي�ستوقفك هو نف�سه ول 
يرتك لك جمال لتجاوزه اأو اخرتاقه، على عك�ض احلدث الل�ساين العادي 
الذي هو خطاب وا�سح �سفاف يهتم مبعناه فقط دون اأن ي�ستوقفنا هو 

يف ذاته)37(.
ل  اأنه  اإىل  الإ�سارة  مع  تودوروف،  عند  الأدبي  اخلطاب  هو  هذا 
بنيوية  حماولة  وهي  والنرث،  ال�سعر  بني  ال�سعرية  درا�ساته  يف  مييز 
تنتمي  دامت جميعها  ما  اأخرى  اأنواعا  لي�سمل  ال�سعرية  لتو�سيع مفهوم 
كتابه  يقول يف  الأدب.  واحد هو حقل خطاب  اأو خلطاب  واحد،  حلقل 
»ال�سعرية«: » و�ستتعلق كلمة »�سعرية« بالأدب كله �سواء اأكان منظومًا اأم 

ل، بل قد تكاد تكون متعلقة على اخل�سو�ض، باأعمال نرثية«)38(.
اأن �سعريته مو�سوعها اخلطاب الأدبي. وهو مييز  تودوروف  يقرر 
اخلطاب الأدبي نرثه  و�سعره عن احلدث الل�ساين العادي، ثم مييز يف 
�سماهما:  اثنني  موقفني  بني  الأدب،  اأي  اخلطاب،  هذا  درا�سة  جمال 

التاأويل والعلم.
فالتاأويل، الذي ي�سمى كذلك التف�سري اأو التعليق اأو �سرح الن�ض اأو 
القراءة اأو التحليل، اأو بب�ساطة النقد، موقف »يرى... يف الن�ض الأدبي 
ذاته مو�سوعًا كافيًا للمعرفة«)39(؛ موقف »يذهب اإىل اأن العمل الأدبي 
هو املو�سوع النهائي والأوحد، ولن�سمه من الآن ف�ساعدًا: التاأويل«)40(.

اإن الهدف الذي يرمي اإليه هذا املوقف الأول يف جمال درا�سة الأدب 
ح�سب تودوروف، هو نفي الذات و الحتكام فقط اإلـى الن�ض، ول �سيء 

غري الن�ض. اإنه موقف ينحاز للمو�سوع ويهم�ض الذات.
ي�سمى  والذي  »العلم«،  بـ  تودوروف  �سماه  الذي  الثاين  املوقف  اأما 
يهتم  ل  فهو  الأدب،  حول  النظري  اخلطاب  اأو  الأدب  نظرية  كذلك 
اأما  جمردة.  لبنية  جتليًا  ن�ض  كل  ويعترب  ذاتها،  يف  الأدبية  بالأعمال 
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هدفه فهو: » و�سع القوانني العامة التي يكون هذا الن�ض النوعي نتاجًا 
لها«)41(.

و�سمن هذا املوقف الثاين جند عدة اأنواع من الدرا�سات جنبا اإىل 
النف�سيـة  كالدرا�سات  الأدب  اهتماماتها على جمال  ت�سب  كلها  جنب، 
والجتماعية والفل�سفية والفكرية، التي حتاول تف�سري الن�سو�ض الأدبية 

انطالقا من منطلقاتها الفكرية واملنهجية التي تتبناها وتعتمدها.
لو�سع  ال�سعرية  تاأتي  املتوازيني،  املتجاذبني  املوقفني  هذين  اإزاء 
الدرا�سات  جمال  يف  والعلم  التاأويل  بني  والتجاذب  التوازي  لهذا  حد 
تناول  هو  بالتاأويل،  واملق�سود  والعلم.  التاأويل  بني  جتمع  فهي  الأدبية؛ 
ال�سقوط يف حتديد  دون  لكن  وخفاياها،  مكامنها  وا�ستكناه  الن�سو�ض 
املعنى والدللة فقط، اأو ما ي�سميه تودوروف بـ »ت�سمية املعنى«، اإذ يقول: 
» اإن العالقة بني ال�سعرية والتاأويل هي بامتياز عالقة تكامل. فكل تاأمل 
نظري يف ال�سعرية مل يغذ مبالحظات حول الأعمال املوجودة لبد له اأن 
التاأويل  ت�سعى من خالل  ال�سعرية  اإن  اإجرائي«)42(.  يكون عقيما وغري 

اإىل معرفة » القوانني العامة التي تنظم ولدة كل عـمل«)43(.
اأو  بالعلم  تودوروف  �سمـاه  ما  ال�سعريـة  تتبنى  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
النظرية، ولكنها تناأى بنف�سها عـن العلوم الغريبة عن الأدب كالجتماع 
و النفـ�ض و الفل�سفة. اإنها تبحث عن خ�سائ�ض اخلطاب الأدبي داخل 
الأدب ذاته، وباعتماد اأدوات هي من �سميمه، والق�سد هنا هو الأدوات 
اللغوية. اإن ال�سعرية لي�ست اإل مقاربة لالأدب ب�سكليه: املجرد، كما تن�ض 
على ذلك نظرية الأدب، اأو ب�سكله الباطني كما يوؤكد على ذلك اأ�سحاب 

التف�سري والتاأويل.
اأن  اإل  املفرد،  الأدبي  الن�ض  تتناول  تودوروف  �سعرية  كانت  واإذا 
هذا الن�ض الأدبي املفرد ل يعد مو�سوعا لها. اإن مو�سوعها الرئي�ض هو 
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خ�سائ�ض هذا الن�ض التي هي خ�سائ�ض اخلطاب الأدبي ب�سفة عامة. 
من هنا يتجلى اجلمع بني التاأويل والنظرية دون ال�سقوط يف م�ساوئ كل 
موقف. فهي - اأي ال�سعرية - ل تقف عند ن�ض واحد وحيد، بل تتعداه 
اإىل ا�ستك�ساف القوانني العامة؛ وهذا يعني اأنها تتجاوز الأدب احلقيقي 
بـ: »الأدب املمكن«، ذلك  تودوروف  اأيديها، وتهتم مبا �سماه  الذي بني 
الأدب املجرد الذي يتجلى مـن خالل »اخل�سائ�ض املجردة التي ت�سنع 

فرادة احلدث الأدبي«)44(.
والعلم/ التاأويل  بني  جتمع  التي  �سعريته  تودوروف  ويلخ�ض 
النظرية، بتاأكيده اأن ال�سعرية لي�ست كالما ف�سفا�سًا عن الن�ض م�سريا 
وهي  كتابه،  بداية  يف  ذكرها  الأدبية  الدرا�سات  من  اأنواع  اإىل  بذلك 
واإمنا  لغوية  لي�ست  اللغوية  اأن اخل�سو�سية  الذي يرى  التداويل  الجتاه 
تاريخية وثقافية واجتماعية )...( واجتاه التف�سري املجازي، اأو الجتاه 
الإيديولوجي.  التحليل  تعتمد  التي  التاريخية  ال�سعرية  واجتاه  النقدي، 
للن�ض، وتكثيفًا لأفكاره ودللته  لي�ست تلخي�سًا  ال�سعرية  اأن  يوؤكد  كما 
كما يذهب اإىل ذلك الجتاه احلريف اأو الفيلولوجي الذي كان �سائدا من 
تلخي�ض  اأو  واختزالها،  ال�سعرية  الن�سو�ض  نرث  اإىل  يعمد  والذي  قبل، 
الن�سو�ض النرثية  وتب�سيطها. اإن ال�سعريـة يف الت�سور العام لتودوروف 
هي: »اقرتاح نظرية لبنية اخلطاب الأدبي وا�ستغاله... و�سي�سبح العمل 
عندئذ م�سقطا على �سيء اآخر غري ذاته كما هو ال�ساأن يف النقد النف�سي 
غري  بنية  عندها  يكون  لن  الآخر  ال�سيء  هذا  ولكن  الجتماعي،  اأو 
متجان�سة معه، بل �سيكون بنية اخلطاب الأدبي نف�سها. ولن يكون الن�ض 

النوعـي اإل حجة ت�سمح بو�سف خ�سائ�ض الأدب«)45(.
التاأويـل  ال�سابقيـن:  املوقفيـن  على  تثور  املعنى  بهذا  ال�سعرية  اإن 
والنظرية،  وتوؤ�س�ض نف�سها باعتبارها علما بالأدب كما ي�سميها الناقد 
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يف اآخر كتابه »ال�سعرية«، حيث يقول: »اإن ال�سعرية تتحدد من حيث هي 
علم بالأدب، وهي فـي ذلك مغايرة للفاعلية التاأويلية لالأعمال الفردية 
)التي لها �سمة الأدب، و لكنها لي�ست بعلم(، ويف الوقت نف�سه، مغايرة 
للعلوم الأخرى مثل علم النف�ض و علم الجتماع، مادامت جعلت الأدب 

نف�سه مو�سوعا للمعرفـة«)46(.
عالقتها  ما  ولكن  تودوروف،  عند  ال�سعرية  معامل  اأبرز  هي  هذه 

باجلمالية والتلقي؟
اأن  يجب  ومثمر،  حقيقي  حتليل  كل  باأن  �سراحة  تودوروف  يقر 
الأعمال  الأدبي، ويعلل �سبب تفوق بع�ض  للعمل  القيمة اجلمالية  يف�سر 
الأدبية وخلودها عرب التاريخ. اإن اجلمالية عن�سر هام يف �سلب �سعرية 
تودوروف، وهو موقف رف�سه جان كوهن كما �سوف نرى لحقًا، اإذ ميز 
فعل  هو  الذي  الذاتي  وال�ستهالك  الأدبي  للخطاب  العلمي  التاأمل  بني 

جمايل.
3 - جان كوهن:

يف  العلمية  البنيوية  ال�سعرية  �سمن  كوهن  جان  �سعرية  تندرج 
مو�سوعه  »علم  باأنهـا:  ال�سعرية  يعرف  اإنـه  الفل�سفيـة.  ال�سعرية  مقابل 
املو�سوعي  الأ�سا�ض  عن  البحث   « هو:  العلم  هذا  وهدف  ال�سعر«)47(. 
تلك)48(«)49(.  اأو  اخلانة  هذه  يف  ن�ض  ت�سنيف  اإليه  ي�ستند  الذي 
فاإن  النرث،  عن  وتغيب  ال�سعر  يف  توجد  وقوانني  خ�سائ�ض  كانت  فاإذا 
وظيفة ال�سعرية هي اإبراز هذه اخل�سائ�ض والقوانني حتى تكون علمية 

مو�سوعية.
فـي  تو�ســعا  عرفت  قد  »ال�سعر«  كلمة  اأن  يالحظ  كوهن  كان  واإذا 
غيــر  اإبداعيـة  واأعماًل  فنونًا  لت�سمل  اأدبـي  هـو  ما  تعدت  دللتهـا، حيث 
الر�سم، بل  اأو �سعر  اأدبية، حيث نلفي م�سطلحات مثل �سعر املو�سيقى 



الشعرية: االختالف النظرياتي والتعدد املفهوماتي

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

98

جـــــذور

اقتحمت مظاهر احلياة كقولنا: منظر طبيعي �سعري اأو حياة �سعرية اأو 
فكرة �سعرية. رغم ذلك فاإنه ل يرف�ض هذه ال�ستعمالت احلديثة لكلمة 
اإىل  ذلك  ومرد  الوجود،  اأبعاد  من  بعدًا  ت�سكل  اأ�سبحت  التي  »ال�سعر« 
اعتقاده اأن الظاهرة ال�سعرية ل تتج�سد يف الأدب فقط، بل يف مظاهر 

احلياة باأكملها.
عليه  حتتم  كوهن  لـ  املنهجية  والأدوات  الفكرية  املنطلقات  اأن  اإل 
الظاهرة  علمية   - اأكرب  وبتحديد   - الأدبية  الظاهرة  �سعرية  تـناول 
ال�سعرية مبعزل عن الظاهرة النرثية. اإن ال�سعرية عند كوهن هي علم 
ياكب�سون، يف حني هي ت�سمل النرث كما هو  ال�سعر كما هو احلال عند 

احلال عند تودوروف واأبو ديب كما �سرنى لحقًا.
نوعا  بكونه  ال�سعر  الناقد  يعرف  كوهن؟  عند  ال�سعر  هو  ما  ولكن 
من اللغة خمتلفًا عن اللغة العادية. اإنه بب�ساطة: لغة �سعرية. وهذه اللغة 
ال�سعرية هي يف نظره واقعة اأ�سلوبية. ومن �سمات هذه اللغة هي اأنها �ساذة 
غري ماألوفة، ذلك اأن »ال�ساعر ل يتحدث كما يتحدث النا�ض جميعًا، بل 
هنا  من  اأ�سلوبًا«)50(.  يك�سبها  الذي  هو  ال�سذوذ  وهذا  �ساذة،  لغته  اإن 
ي�ستنتج كوهن اأن ال�سعرية هـي اأ�سلوبية النوع، وما دام النوع املتحدث 

عنه هنا هو ال�سعر، فاإن ال�سعرية هي »علم الأ�سلوب ال�سعري«)51(.
كوهن هـو: »كل ما لي�ض �سائعـًا ول عاديًا ول  اإن الأ�سلوب يف نظر 
مطابقا للمعيار )...( اإنه انزياح بالن�سبة اإىل معيار، اأي اأنه خطاأ. ولكنه 

كما يقول برونو اأي�سًا »خطاأ مق�سود««)52(.
اخلرق  اأو  النزياح  يف  نظريتـه  هو  كوهن  جان  �سعرية  جوهر  اإن 
من  �سواه  عمـا  �سعري  ن�ض  لكل  مميزة  �سفة  والنزياح  النتهاك.  اأو 
ياأتي ال�سعر، لي�ض يف مقابل النرث، واإمنا يف  الن�سو�ض الأخرى. وبهذا 
النزياح  بيـن  كوهن  ومييز  اأ�سلوبه.  اإىل  بالنظر  وذلك  العلم،  مقابل 
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والتقدمي  الزائد  والنعت  واحلذف  القافيـة  يف  يتجلى  الذي  ال�سياقي 
بو�سفه  �سو�سري  عند  »الكالم«  مفهوم  اإىل  ي�ستند  والذي  والتاأخري، 
اإجنازا فرديا، وبني النزياح الذي ي�ستند اإىل مفهوم اللغة عنـد �سو�سري 

باعتبارهـا »ذخرية ذهنية«، ويتجلى اأ�سا�سًا يف ال�ستعارة والرمز.
مبداأ  على  يوؤكدون  الباحثني  من  كثريًا  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
يان  يقول  باأ�سماء متعددة)53(.  �سمي  اإن  و  ال�سعرية،  اللغة  النزياح يف 
وهو  ال�سعرية،  واللغة  املعيارية  اللغة  بني  التفريق  يف  موكاروف�سكي 
اللغة  قانون  »انتهاك  بعد:  فيما  كوهن  لـ  النزياح  نظرية  �ستوافقه  ما 
املعيارية - النتهاك املنظم - هو الذي يجعل ال�ستخدام ال�سعري للغة 

ممكنًا. وبدون هذا الإمكان لن يوجد ال�سعر«)54(.
هكذا جند اأن �سعرية كوهن مبنية على النزياحات اللغوية. وهذه 
لت�سنيف  املثلى  الطريقة  هي   - النزياحات  اأي   - الأخرية  اخلا�سية 
هو  ال�سعري  »الأ�سلوب  اأن:  ذلك  عليها،  واحلكم  ال�سعرية،  الأعمال 
نظريًا  املمكن  من  �سيكون  الذي  الق�سائد  جمموع  انزياح  متو�سط 

العتماد عليه لقيا�ض »معدل �ساعرية« اأية ق�سيدة كيفما كانت «)55(.
ويبدي كوهن مالحظة هامة يف كتابه »بنية اللغة ال�سعرية« معرتفًا 
وهي  كمنهج،  ال�سعرية  ت�سم  التي  والنق�ض  ال�سعف  مظاهر  باأحد 
تعبريها عما هو �سعري مبا هو نرثي. يقول: »ال�سعرية تعرب عن نف�سها 
اأن  ويبدو  النرث -  وال�سفة هي  للغة  املو�سوع   - اللغة  فال�سعر هو  نرثًا. 
هذا التباين الأ�سا�سي قد حكم على ال�سعرية بت�سييع جوهر مو�سوعها 

نف�سه...«)56(.
اإل اأنه، ولتجاوز مكمن ال�سعف هذا يف ال�سعرية، فاإن كوهن يفرق 
بني ما �سماه »عملية ال�ستهالك«: اأي تذوق الن�ض، وبني »عملية التاأويل« 
التي تعني بالن�سبة اإليه درا�سة الن�ض ومعرفته، وبالتايل فهو يفرق بني 

اجلمالية والعلمية.
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اإن الأولوية عند كوهن يف جمال ال�سعرية لي�ض الهتمام باللذة اأو 
الأثر النف�سـي اللذين يحدثهمـا الن�ض لدى املتلقـي الذي يتدخل بذاته 
الأولوية  واإمنـا  املنهجية،  التحليلية  باأدواته  وحتى  ومواقفه،  وعواطفه 
الإمكان  قدر  والبتعاد  ال�سعري،  الن�ض  مع  ومو�سوعيًا  علميـًا  للتعامـل 
العلمية  اإن  واجلمالية.  التذوقية  الفعل  ردود  عن  الناجتة  الأحكام  عن 
النزياحات  عن  والبحث  املتذوق،  القارئ  اإلغاء  تفر�سان  واملو�سوعية 
اأو  الن�ض  انتماء هذا  ملعرفة مدى  عليها  والعتماد  وت�سنيفها   اللغوية 

ذاك لعامل ال�سعر والإبداع.
ثمة مالحظة اأخرى ن�سري اإليها متعلقة ب�سعرية جان كوهن خا�سة 
يف كتابه »الكالم ال�سامي«، الذي كتب بعد »بنية اللغة ال�سعرية«، حيث 
ينتقل الرجل من احلديث عن �سعرية اللغة والأ�سلوب اإلـى �سعريـة العالـم 
و الأ�سياء و الظواهر. فهل يتعلق الأمر بتطوير نظريته يف ال�سعرية، حيث 
يجب اأن يكون ال�سعر مدار الوجود، و املحرك احلقيقي للعامل، والنموذج 
وحتى  والأ�سياء،  والأفكار  الظواهر  عليه  تكون  اأن  يجب  الذي  الأ�سمى 
اإن الأمر يتعلق بالثورة على �سعريته وجتاوزها، بعد اإدراك  اأم  النا�ض؟ 
حمدوديتها الكبرية، وخ�سو�سيتها ال�سيقة التي اأماتتها بدل اأن تنميها 

وتطورها.
ت�سكل  التي  والأ�سياء  الظواهر  �سعرية  عن  كوهن  يتحدث  ول 
اإحالت يحيل عليها  باعتبارها  اأي  ال�سعري،  للعمل  وتيمات  مو�سوعات 
الن�ض ال�سعري، بل يتناولها معزولة، اأي باعتبارها مكونات لهذا العامل 
القمـر  �سعرية  عن  كاحلديث  ومو�سوعاتية  فيزيائية  با�ستقاللية  تتمتع 

والبحر واحللم... واحلياة واحلرية واحلزن...
هكذا يعترب كوهن ال�سعرية خا�سية للن�ض وللعالـم معـا، للكلمات 
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كتابه  اكتمل ب�سدور  راأي  وهو  املادي،  وللواقع  ال�سعرية  للغة  والأ�سياء، 
»الكالم ال�سامي«.

4 - كمال اأبو ديب:
م�سلمة  من  البنيوية  �سعريته  حتديد  يف  ديب  اأبو  كمال  ينطلق 
رئي�سة تتمثل يف كون الن�ض ال�سعري معطى لغويًا واجتماعيًا وتاريخيًا 
ونف�سيًا، لكن حتليله يجب اأن ين�سب فقط على م�ستوياته اللغوية التي 
الجتماعية  املوؤثرات  اإهمال  وبالتايل  م�ستغلقًا،  نظامًا عالماتيًا  ت�سكل 
اأبو  والنف�سية كظروف �ساحب الن�ض ونف�سيته وبيئته وثقافته... يقول 
ديب: »اإن املادة التي يطرحها الن�ض ال�سعري للتحليل هي لغته... ومن 
هنا كانت الإمكانية الوحيدة لتحليل ال�سعرية يف الن�ض هي اكتناه طبيعة 
املادة ال�سوتية-الدللية، اأي نظام العالمات التي هي ج�سده وكينونته 

النا�سجة، والتي هي �سرط وجوده اأي�سًا«)57(.
ح�سب   - فهي  �سعريته،  على  املادية  �سفة  ديب  اأبو  ي�سبغ  هكذا 
قوله -: »خ�سي�سة ن�سية ل ميتافيزيقية «)58(، و هذا ما يجعلها قابلة 

للو�سف والتحليل والبحث وال�ستق�ساء، وبالتايل ا�ستخال�ض النتائج.
وت�سورات  مفاهيم  جمموعة  على  ديب  اأبو  عند  ال�سعرية  وتنبني 

كالعالئقية والكلية والتحول.
العالقات  اإبراز  يف  يتمثل  اأ�سا�سي  بنيوي  مفهوم  »العالئقية«  فـ 
الكامنة بني املكونات اللغوية والدللية والبالغية و الإيقاعية يف الن�ض 
ال�سعري، ومدى التداخل والن�سجام بينها، بل والتكامل؛ وهو ما يقدم 
�سورة عامة للن�ض ال�سعري يف تعبريه عن موقف اأو روؤية معينة. بل اإن 
العالئقية تتجلى حتى يف عنا�سر املكون الواحد؛ من ذاك العالقات بيـن 
وزنه  بني  حروفه؛  وحتى  واأ�سمائه  اأفعاله  بني  ال�سعري؛  الن�ض  األفاظ 

وقافيته - اإن وجدت - وتكراراته...
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ولعل هذا املفهوم قد تنبه اإليه نقاد عرب قدامى كاجلرجاين مثاًل 
اأو  الرتكيبية  الظاهرة  اأو  املفردة  اللفظة  اأن  اأكد  �سابقًا، حني  راأينا  كما 
تو�سف  اأن  ميكن  ل  والتاأخري  والتقدمي  والتجني�ض  كاحلذف  الفنية، 
من  اإل  والقبح،  باحل�سن  والرداءة،  باجلودة  الال�سعرية،  اأو  بال�سعرية 
خالل عالقاتها فيما بينها، اأو مع مكونات ن�سية اأخرى. ففي �سياق معني 
تكون هذه الألفاظ و الظواهر �سعرية، ويف �سياقات اأخرى ل �سعرية: اأي 
تتحدد �سعريتها ول�سعريتها من خالل ما �سماه اجلرجاين بـ »النظـم«، 
»متغريية  بـ   - ال�سكالنيون  �سماه  كما   - ديب  اأبو  كمال  �سمـاه  ما  اأو 
ال�سور  اإن  بقوله  لومتان  يوري  عنه  يعرب  املوقف  ونف�ض  الوظيفة«)59(. 
البالغية كالت�سبيه وال�ستعارة لي�ست حقيقة مادية معزولة عن مكونات 
الن�ض الأخرى، بل اإن �سعريتها وقيمتها الفنية تتحدد من خالل وظيفتها 

ال�سياقية اأو ما �سماه بـ: »وظيفة اأدائية«)60(.
يف  الكامنة  العالقات  خالل  من  تتحقق  ال�سعرية  فاإن  هنا،  من 
الن�ض ال�سعري بني خمتلف مكوناته. وت�سمل هذه القاعدة كل مظاهر 
احلياة التي ميكن اأن تو�سف بال�سعرية:» ل �سيء �سعري، ل �سيء ميتلك 

ال�سعرية. ما هو �سعري هو الف�ساء الذي يتمو�سع بني الأ�سياء«)61(.
يف  ت�سوم�سكي  نظرية  من  العالئقية  مفهوم  ديب  اأبو  ا�ستمد  كما 
ال�سطحية  اللغة:  بنيتي  بني  الكامنة  العالقة  اإىل  ت�ستند  التي  اللغة، 
والعميقـة، حيث يقول: » اإن ال�سعرية هي وظيفة من وظائف العالقة بني 
البنية العميقة والبنية ال�سطحية... فحني يكون التطابق مطلقًا تنعدم 
خلخلـة  تـن�ساأ  وحيـن  تقريبًا(،  النعدام  درجة  اإىل  تخف  )اأو  ال�سعريـة 

وتغاير بني البنيتني تنبثق ال�سعرية وتتفجـر«)62(.
واأما مفهوم الكلية، فيعني اأن الن�ض ال�سعري لي�ض لغة اأو �سورًا فنية 
اأو تراكيب اأو اإيقاعات. اإنه كل متكامل ينبني على ن�سيج مت�سابك ومعقد 
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هي  الن�ض  لهذا  جتزيئية  نظرة  واأي  والعمودية؛  الأفقية  العالقات  من 
انتهاك لوحدته وكليته، وهدم لت�سوره العام.

اأو  بيت  وو�سف  حتليل  خالل  من  يتاأتى  ل  ن�ض  �سعرية  حتديد  اإن 
بيتني، ول من خالل درا�سة ا�ستعارة مغرقة يف الفنية اأو الغرابة. فهذا 
يعني اإهمال املكونات الأخرى للن�ض، بل  واإهمال جممل الن�ض. اإن هذه 
اإىل  الذي عمـد  القديـم  البالغي  التحليل  اإىل  بنا  تعود  الطريقة �سوف 

ت�سنيف اأروع الأبيات واأجمل الت�سبيهات واأغرب ال�ستعارات.
اإن مفهوم الكلية مفهوم اأ�سا�ض يف كل حتليل بنيوي علمي يروم اإبراز 
مكامن ال�سعرية يف عمل اإبداعي فني، من اأول بيت �سعري فيه، اإىل اآخر 

بيت. اإنه نظرة �سمولية للغة ال�سعرية مب�ستوياتها املتعددة.
ال�سعري عاملًا متعدد  اأما مفهوم التحول، فينبني على كون الن�ض 
ن�ض  ل  والإمكانيات،  الحتمالت  من  ن�ض   « فهو:  وبالتايل  القراءات، 
تقريري، ن�ض ميتلك اأبعادًا ل تـتك�سف اأبدًا، واأبعادًا ل تتك�سف اإل بعد 
اأبعادا ل تتك�سف اإل خطوة فخطوة «)63(. هذا اإ�سافة اإىل كون  لأي، و 
ت�سور  من  حالة،  اإىل  حالة  من  النتقال  على  منبنيًا  ال�سعري  الن�ض 
اإىل ت�سور اآخر، من روؤية اإىل روؤية اأخرى. فما يطرحه هذا الن�ض من 
ت�سورات و دللت ن�ستـنتجها  عند قراءتنا الأوىل له، هو غري ما يطرحه 
بعمليات  القيام  بعد  ون�ستـنتجها  نكت�سفها  �سوف  من ت�سورات ودللت 
الو�سف والتحليل املنهجيني، طبعًا على م�ستوى مكوناته اللغوية املتعددة.
كل ن�ض �سعري اإبداعي يخفي اأكرث مما يظهر، بل ميكن القول: اإنه 
اإنه اخلداع ال�سعري الذي يخلق عن�سر املفاجاأة  يخفي غري ما يظهر. 

يف عملية درا�سة ال�سعر.
وهي  ديب،  اأبو  كمال  �سعرية  عليها  تنبني  التي  املفاهيم  هي  هذه 
مفاهيم بنيوية م�ستمدة من الإطار املنهجي الذي تبناه الناقد يف خمتلف 
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اإ�سداراته النقدية والتحليلية للن�سو�ض الأدبية وال�سعرية. ولكن ما هي 
ال�سعرية عند اأبو ديب؟ 

ي�سمى  ما  وظائف  من  وظيفة  باأنها  ال�سعرية  ديب  اأبو  يعرف 
الناقد  ح�سب  ي�سمل  اجلديد  املفهوم  هذا  التوتر«،  م�سافة  »الفجوة.. 
الإن�سانية  التجربة  ي�سمل  كما  والنرثية،  ال�سعرية  الإبداعية  الن�سو�ض 
الف�ساء  باأنها   )...( التوتر  م�سافة  اأو  الفجوة  »اأحدد  يقـول:  باأكملها. 
تنتمي  اأو لأي عنا�سر  للغة،  اأو  للوجود،  اإقحام مكونات  ين�ساأ من  الذي 
اإىل ما ي�سميه ياكب�سون »نظام الرتميز CODE« يف �سياق تقوم فيه بينها 
باعتبارها  تقدم  عالقات   -  1 فهي:  متميزين،  بعدين  ذات  عالقات 
املذكورة،  للمكونات  العادية  والوظائف  اخل�سائ�ض  من  نابعة  طبيعية 
ومنظمة يف بنية لغوية متتلك �سفة الطبيعية والألفة، لكنها 2 - عالقات 
هي  العالقات  اأن  اأي  الالطبيعية:  اأو  الالجتان�ض  خ�سي�سة  متتلك 
حتديدًا ل متجان�سة، لكنها يف ال�سياق الذي تقدم فيه تطرح يف �سيغة 

املتجان�ض«)64(.
جمال  يف  تتحقق  ديب  اأبو  كمال  عند  التوتر  م�سافة  الفجوة..  اإن 
اللغة، اأي على امل�ستويات الدللية والرتكيبية والإيقاعية وال�سوتية، كما 
تتحقق على م�ستويات اأخرى ل لغوية، ميكن اأن تكون ت�سورية اأو روؤيوية 

اأو انفعالية.
نظرية  كبري  حد  اإىل  ت�سبه  التوتر،  م�سافة  الفجوة..  نظرية  اإن 
اللغوي. فهي ت�سكل خروجًا عن  كوهن خا�سة يف املجال  النزياح عند 
املاألوف اإىل الغريب، عن املتجان�ض اإىل الالمتجان�ض، وبالتايل فهي متثل 
التوتر بني موقفني اأحدهما ي�ستند اإىل اللغة املرت�سبة، والآخر اإىل اللغة 
املبتكرة، كما قال اأبو ديب. اإن ال�سعرية ل تتحقق باعتماد اللغة املرت�سبة، 
واإمنا املبتكرة، هذه اللغة الال عادية هي ما مييز العمل ال�سعري. يقول 
الناقد: »اإن ا�ستخدام الكلمات باأو�ساعها القامو�سية املتجمدة ل ينتج 
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ال�سعرية، بل ينتجها اخلروج بالكلمات عن طبيعتها الرا�سخة اإىل طبيعة 
جديدة. وهذا اخلروج هو خلق ملا اأ�سميه: الفجوة، م�سافة التوتر«)65(.

اإننا اإزاء نظرية النزياح اأو اخلرق كما وردت عند جان كوهن يف 
كتابه: »بنية اللغة ال�سعرية«.  فهناك خروج عن املاألوف على امل�ستويات 
اللغوية والرتكيبية والفنية، وهو ما يحدث خلخلة وتوتريا لفهم القارئ، 
اأو ما ي�سمى بـ »الفجوة«. اإل اأن مفهوم »الفجوة، م�سافة التوتر« يتجاوز 
النزياح،  ملفهوم  تطوير  فكاأنه  ذلك،  وراء  ما  اإىل  اللغوية  امل�ستويات 
�ساذجة  �سكلية  وبالغية  لغوية  ت�سكيالت  لي�ست  اأوًل  الفجوة  اأن  ذلك 
تدخل �سمن اإطار ال�سنعة الفنية، اأو اإبراز القدرة على اللعب بالألفاظ 
ولكنها حتمل وظيفة مهمة هـي تقدمي موقف من  والرتاكيب،  وال�سور 
احلياة والوجود: »اإن الفجوة، م�سافة التوتر لي�ست لعبة لغوية ب�سيطة، 

بل اإنها جت�سيد لروؤيا عميقة للعالـم«)66(.
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن الفجوة. م�سافة التوتر تتجاوز 
والوجود،  بالإن�سان  تخت�ض  متعددة  ف�ساءات  لتلج  ال�سعرية  اللغـة 
بالأفكـار واملواقف والروؤى، باحلياة يف �سموليتها وتعدد وتعقد مظاهرها 
اإن الفجوة. م�سافة التوتر تقحم ال�سعرية، وبالتايل الإبداع  وجتلياتها. 
وال�سيا�سة  والفل�سفة  الفكـر  جمالت  فـي  عامـة  ب�سفة  والفني  الأدبي 
واملجتمع والنف�ض وال�سلوك، وتنيط الأدب مبهمة عظمى هي الإجابة عن 
- حول  وبا�ستمرار   - الإن�سان  يطرحها  التي  العميقة  الأ�سئلة اجلذرية 
كينونته و�سر وجوده وعالقته بذاته وبالآخرين و بالأ�سياء والظواهر يف 
اأعماله  خالل  من  عنها  الإجابة  يحاول  التي  الأ�سئلة  هذه  الكون؛  هذا 
الفنية الإبداعية، والتي يعد الأدب عامة و ال�سعر خا�سة اأرقاها واأف�سلها.
هكذا ن�ستنتج اأن ال�سعرية عند كمال اأبو ديب مفهوم كلي عالئقي 
على  تن�ساأ  التي  التوتر  م�سافة  الفجوة..  خالل  من  يتحدد  حتويل 
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اإىل ما هو غري  تتجاوزها  لكنها قد  ال�سعري،  للن�ض  املكونة  امل�ستويات 
ال�سعرية، م�سدر  الناقد، وبالتايل  ال�سعر يف نظر  لغوي. وبهذا ي�سبح 
واملاألوف، وتخريب  العادي واملتجان�ض  ثورة وتخريب وتغيري؛ ثورة على 
ال�سعرية،  ثقافتنا  نف�سها على  وت�سويرية قدمية فر�ست  لغوية  لأمناط 

وحتى على خميلتنا الإبداعية، وتغيري اإىل ما هو اأف�سل واأجود واأ�سعر.
ال�سعرية كتاأريخ لل�سعر:

اجته بع�ض النقاد و الدار�سني اإىل تناول مفهوم ال�سعرية، ل باعتباره 
منهجًا حتليليًا و�سفيًا لالأعمال الأدبية، واإمنا باعتباره جت�سيدًا لعملية 
يعني  ال�سعرية  مفهوم  اأ�سبح  وبهذا  التاريخ.  عرب  ال�سعري  الفن  اإبداع 
حركية ال�سعر وتطوره وازدهاره اأو اندحاره يف ع�سر معني اأو يف ع�سور 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الظروف  جممل  يعني  اأ�سبح  كما  متالحقة. 
والنف�سية والثقافية واحل�سارية التي حتكمت يف ال�سعر وال�سعراء ب�سفة 
عامة، واأملت عليهم توجهات فنية اأو فكرية معينة. و�سنقت�سر يف هذا 
املجال على التمثيل لهذا املفهوم بـ: اأدوني�ش يف كتابه »ال�سعرية العربية« 

وجمال الدين بن ال�سيخ من خالل موؤلفه: »ال�سعرية العربية«.
لقد تناول الدار�سان مو�سوع ال�سعرية العربية، ولكنهما ركزا اأ�سا�سًا 
على ما هو خارجي عن مو�سوع ال�سعر الذي هو اللغة ال�سعرية، وحاول 
تقدمي ت�سورات عامـة  ومواقف تلخ�ض �سريورة ال�سعـر العربي من حيث 

موا�سيعه واأ�سكاله واأهدافه.
1 - اأدوني�ش وال�سعرية العربية:

اأدوني�ض  يحدد  العربي،  ال�سعر  لتاريخ  ومطول  ا�ستقراء عميق  بعد 
واملكون  ال�سفوي،  املكـون  هي:  ثالثة  مكونات  فـي  العربيـة  ال�سعرية 

الكتابي، واملكون الفكري.
اإن املكون ال�سفوي يرتبط بالع�سر اجلاهلي الذي كان ع�سرًا �سفويًا 
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ال�سعرية  ال�سفوية  اأن  اأدوني�ش  ويرى  واإن�ساده.  ال�سعر  اإبداع  جمال  يف 
اجلاهلية كانت املوؤ�س�ض احلقيقي لل�سعرية العربية يف الع�سور الالحقة، 
يف  تاأ�س�ض  اجلاهلية،  ال�سعرية  ال�سفوية  خ�سائ�ض  »على  يقول:  حيث 
النظرة  وتاأ�س�ست  العربي يف معظمه،  ال�سعري  النقد  الع�سور الالحقة 

اإىل ال�سعرية العربية نف�سها«)67(.
جمال  على  اجلاهلي  ال�سفوي  املكون  تاأثري  مدى  يربز  الكاتب  اإن 
النقد لحقا، حيث كان املر�سي لقواعد و قوانني حتكمت يف م�سار ال�سعر 
العربي عرب اأجيال واأجيال، كما حتكمت يف املقاربات اجلمالية والفكرية 

املرتبطة بال�سعر خا�سة والأدب عامة.
ويتجلى املكون ال�سفوي املتمثل يف ال�سعر اجلاهلي من خالل عنا�سر 
والنفعال.  وال�سماع  الإن�ساد  هي:  �سعرية  ق�سيدة  بكل  مرتبطة  ثالثة 
هذه اخلا�سيات مرتبطة بالعملية الإبداعية ال�سعرية اجلاهلية برمتها. 
احلياة،  اإىل  واإخراجها  الق�سائد  لبث  الأف�سل  الو�سيلة  كان  فالإن�ساد 
ال�ساعر،  و�ساعرية  الق�سيدة  جودة  لإثبات  الو�سيلة  كان  وال�سماع 
رهبة،  اأو  رغبة  فتحدث  تلقى  التي  الأبيات  بتلك  التاأثر  هو  والنفعال 
حبًا اأو كراهية، حزنًا اأو فرحًا، ومن ثم حتدد قيمة الق�سيدة و�ساعرية 
ال�ساعر من خالل مدى النفعال و التاأثري الذي اأحدثه - وهو املن�سد - 

لدى ال�سامع املتلقـي.
نالحظ من خالل ما �سبق اأن اأدوني�ش ل يدر�ض الن�سو�ض اجلاهلية 
التي  العامة  واخل�سائ�ض  الظروف  يتناول  ولكنه  �سعريته،  اإطار  يف 

حتكمت يف عملية اإبداع ال�سعر، وعملت على تطويره وتوجيهه.
بالف�ساء  اأدوني�ض  فريبطه  العربية  لل�سعريـة  الكتابي  املكون  اأما 
الن�ض  بني  تقارن  كانت  التي  القراآنية  بالدرا�سات  وخا�سة  القراآين، 

القراآين والن�ض ال�سعري، وهو الأمر الذي اأ�س�ض لروؤية �سعرية جديدة.
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اإىل  بنا  يف�سي  العربية  لل�سعرية  الكتابي  املكون  عن  احلديث  اإن 
الإ�سالمية  احل�سارة  بناء  اكتمل  حيث  والعبا�سي،  الأموي  الع�سرين 
وظهرت  لل�سعر،  جديدة  نظريات  وانبثقت  والفنون،  العلوم  وتطورت 

درا�سات جديدة متعلقة بالقراآن الكرمي وال�سعر والبالغة والنقد.
اإن الف�ساء القراآين، اأي الدرا�سات املتعلقة بالقراآن الكرمي، كانت 
)...( يكن  »مل  فالقراآن:  العربية.  ال�سعرية  تطور  يف  اأ�سا�سيا  عامال 
اأي�سا كتابة  اأو قراءة جديدة لالإن�سان والعامل فح�سب، واإمنا كان  روؤية 
جديدة«)68(، اأي لغة جديدة جديرة بالدرا�سة والو�سف والتحليل. وهكذا 
العربية،  ال�سعرية  الثقافية  للحركة  رئي�سًا  القراآين حمركًا  الن�ض  كان 
وباإدراك  جهة،  من  الن�ض  بدرا�سة  مهتم  جديد  �سعري  لنقد  وموؤ�س�سا 
مظاهر اجلمالية فيه مقابل مظاهر الإعجاز يف الن�ض القراآين من جهة 

اأخرى.
اإن هذه احلركية يف جمال الدرا�سات ال�سعرية تتجلى يف اإ�سهامات 
نظرية  ولعل  وحازم.  وابن طباطبا  كاجلاحظ  العرب  النقاد  من  كثري 
بالف�ساء  العربية  ال�سعرية  لعالقة  اأ�سمى  ت�سكل  لعبدالقاهر  النظم 

القراآين يف هذه املرحلـة.
يحددها  الكتابية  لل�سعرية  مبادئ  املرحلة  هذه  يف  اأر�سيت  ولقد 
النموذج  عن  امل�ستقلة  احلـرة  الكتابة  مبداأ  وهي:  خم�سة،  يف  اأدوني�ش 
ال�سعري اجلاهلي، ومبداأ توفر ال�ساعر على ثقافة دينية واأدبية وفكرية 
ال�سبق  ب�سبب  والق�سائد  ال�سعراء  بني  الأف�سلية  رف�ض  ومبداأ  وا�سعة، 
وبالتالـي  ال�سعرية،  اأ�سا�ض  يعد  الذي  الغمو�ض  اعتماد  ومبداأ  الزمني، 
رفـ�ض الو�سوح فـي جمال ال�سعر، واأخريا مبداأ احلركية الذي هو �سمة 
جديدًا  عاملًا  ليوؤ�س�ض  وموروث  ماألوف  هو  ما  كل  يتجاوز  الذي  لل�سعر 

مبتكـرًا.
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اأما املكون الفكري، فيتجلى يف انفتاح الثقافة العربية على الثقافات 
تطور  اأ�سهم يف  ما  وهو  والفل�سفة،  واملنطق  الأدب  الأخرى يف جمالت 
الروؤية النقدية ال�سعرية، وتغذيتها باأفكار ومبادئ فل�سفية يونانية، وهو 
النموذج  عن  ف�سيئًا  �سيئًا  وخروجه  ال�سعري  الإبداع  حتول  اإىل  دفع  ما 

ال�سفوي اجلاهلي �سكاًل وحمتوى، اإذا جاز لنا هذا التق�سيم الثنائي.
هذه اأهم خ�سائ�ض ال�سعرية العربية عند اأدوني�ش. وهكذا ي�سبح 
مفهوم ال�سعريـة يف هذا املجال مرتبطًا بـ »عملية اإنتاج ال�سعر«، ولي�ض 
ال�سعرية  اعتبار  بني  الختالف  نالحظ  بهذا  ال�سعر«.  درا�سة  بـ»عملية 
تاأريخًا حلركية ال�سعر وحتديدًا لكل  علما مو�سوعه ال�سعر، واعتبارها 

ما من �ساأنه اأن ي�سهم اأو يتحكم اأو يوجه م�سريته و�سريورته.
على  اآخرين  ودار�سني  نقاد  عند  �سن�سادفه  لل�سعرية  املفهوم  هذا 
الرغم من كونهم يتبنون املفهوم التحليلي العلمي لها. اإنه قراءة وحتليل 

ودرا�سة لع�سور �سيا�سية وثقافية باأكملها.
2 - جمال الدين بن ال�سيخ:

من  العربية  لل�سعرية  درا�سته  يف  ال�سيخ  بن  الدين  جمال  ينطلق 
حتديد الظروف الجتماعية والثقافية والتاريخية التي اأ�سهمت يف بلورة 
اأو على م�ستوى  اإن على م�ستوى الن�سو�ض الإبداعية،  مفهوم لل�سعرية، 
الع�سر  من  معينة  لفرتة  هذه  درا�سته  خ�ض  وقد  املبدعني.  ال�سعراء 
العبا�سي هي الن�سف الأول من القرن الثالث الهجري. اإنه يحدد الهدف 
الإنتاج  انطالقا من  الثقايف ملجتمع معني  الأفق  »ر�سم  باأنـه:  كتابه  من 
الأدبي العربي.. والعثور.. على الإن�سان وفهم مع عامله عرب اللغـة«)69(. 
وهو، واإن كان ينطلق من الن�سو�ض يف حد ذاتها، اإل اأنها بالن�سبة اإليه 
الأ�سكال  اأي  الإبداع«،  »طرق  فهو  الأ�سمى  الهدف  اأما  و�سائل،  جمرد 
�سواء  ال�سعر  جمال  يف  التنوع  حتديد  يعني  وهذا  املختلفة.  التعبريية 
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والقافية،  الوزن  الإيقاعية:  اأو  الأغرا�ض،  املو�سوعاتية:  الناحية  من 
وبالتايل  بغريه.  واملتعلق  امل�ستقـل  البيت  والق�سر،  الطول  الهيكلية:  اأو 
حتديد الظروف واملالب�سات التي اأ�سهمت يف هذا التنوع اأو اأدت اإليه، اأو 

عملت على فر�سه يف جمتمع اأو حقبة معينة دون غريها.
هو:  املجال  هذا  يف  الناقد  بال  ي�سغل  الذي  اجلوهري  ال�سوؤال  اإن 
ملاذا الإبداع؟ هذا ال�سوؤال الذي ل ي�ستطيع - يف نظره - التحليل البنيوي 
الإجابة عنه، مادام هذا التحليل ل يركز اإل على اللغة ال�سعرية، ويهم�ض 
اإىل حد كبري وبعيد ما �سماها ابن ال�سيخ بـ: امل�سلمات ال�سو�سيو ثقافية 

يف كل عملية اإبداعية.
اإجرائيًا على  اإىل ت�سريح الن�سو�ض وحتليلها  اإن الدار�ض مل يعمد 
م�ستوياتها اللغوية والفنية املتعددة، واإمنا عمد اإىل درا�سة هذه الن�سو�ض 
ب�سكل عام مـن خالل ظواهـر اأدبيـة عامـة، كالغر�ض يف ال�سعر ووظيفته 
والقافية والوزن والإيقاع والوحدة الع�سوية يف ال�سعر العربي، م�ستعينًا 
يف ذلك مبواقف نقدية واأدبية م�ستمدة من النقد العربي القدمي، وكذا 
النقد املعا�سر عربيه وغربيه، وم�ستعينًا كذلك باإح�ساءات عامـة تخ�ض 
ن�سـب تواتـر البحـور والأغرا�ض يف ال�سعر العربي يف اجلاهلية والع�سر 
الن�سو�ض  �سلب  من  لي�ست  ق�سايا  تناول  اإىل  اإ�سافة  هذا  العبا�سي. 
وال�سعـر  وال�سنعة  والطبع  كالرجتال  بها  مرتبطة  ولكنها  ال�سعرية، 

التك�سبـي واملدنية وال�سعر، والو�سط الجتماعي والثقافـي.
اإن الدار�ض من خالل كتابه »ال�سعرية العربية«، ي�سعى اإىل و�سع ر�سم 
دقيق ملا �سماه بـ: القيود التي توؤ�س�ض لالإبداع، وهي اإما قيود اجتماعية 
ا�سطلح  مـا  وهـو  فنية،  قيود  اأو  املقيد«،  »احلقل  بـ  عليه  ا�سطلح  ما  اأو 
عليه بـ: »املقت�سى الداخلي لالأثر الأدبي«. اإن الأمر يف هذا املجال يتعلق 
بـ»فهم الق�سيدة كواقعة، وبفهم كيف ينتج اقرتان عنا�سر ما جمموعا 
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الفعل  تفكيك  عرب  وذلك  بنائه،  عالقات  عن  يك�سف  اأن  ينبغي  مركبا 
الذي ينتجها«)70(.

ولكن هل حتول هذا الكتاب بدرا�سة الفعل املوؤ�س�ض لل�سعر من جمال 
الأدب اإىل جمال علم الجتماع ؟ 

اإن جمال الدين بن ال�سيخ رغم كونه يعرتف باأنه قد يتهم مبنهجه 
هذا بالإخالل بال�سعر الذي هو يف جوهره ظاهرة لغوية، وذلك بالرتكيز 
على �سروط اإنتاجه، والتي هي عوامل اجتماعية وثقافية ورمبا �سيا�سية. 
اأدبية حم�سة ينطلق فيها من درا�سة  اأن درا�سته  رغم هذا، فاإنه يوؤكد 
املنت ال�سعري العربي، �سواء تعلق الأمر باملرحلة الزمنية التي يدر�سها، 
اأي بداية القرن الثالث الهجري، اأو تعلق الأمر باملراحل الزمنية الأخرى 

التي يعتمدها كاأدلة للقيا�ض واملقارنة مع �سعر هذه املرحلـة.
ورغم اإمياننا - بعد الطالع على هذا الكتاب - باأنه درا�سة اأدبية 
منذ  العربية  ال�سعرية  يف  والتطور  التبدل  مظاهر  حتديد  اإىل  ت�سعى 
الع�سر اجلاهلي حتى العبا�سي، اإل اأننا نوؤكد اأنه كتاب يتناول ال�سعرية 
»ال�سعرية  كتابه  يف  لها  اأدوني�ض  تناول  اإىل  اأقرب  هو  خا�سًا،  تناوًل 
ال�سعراء  العربي، ل من خالل تراجم  لل�سعر  يوؤرخ  تناول  اإنه  العربية«. 
كنـه  اإدراك  خالل  من  واإمنا  الن�سو�ض،  و  الق�سائد  وجمع  الأدباء،  و 
العامة،  خ�سائ�سها  وحتديـد  ال�سعرية  الإبداعيـة  العملية  وجوهـر 
ومقوماتها الرئي�سة، والظروف واملالب�سات التي حتكمت فيها، وبالتايل 
والرتكيب  اللغة  م�ستويات  على  ال�سعرية  هذه  ومظاهر  جتليات  اإبراز 

وال�سورة والإيقاع والدللة.
تعتمد  ال�سعرية  للن�سو�ض  تفكيكية  �سعرية حتليلية  اإزاء  ل�سنا  اإننا 
ال�سعري، كما  الن�ض  اإدراك خ�سائ�ض  لأجل  والتجزيء  الأجراأة  مبداأ 
اإننا  اأبو ديب يف �سعريتهما.  كمال  اأو  جان كوهن  ال�ساأن مثال عند  هو 
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اإزاء �سعرية تاأريخية عامة تهتم بالواقع ال�سو�سيو ثقايف الذي كانت له 
الأولوية يف تاأ�سي�سها.

نـقـد ال�سعرية:
النقدية  الدرا�سات  يف  ال�سعريـة  لنظريات  الكبري  النت�سـار  رغـم 
وان�سوائها  العربي،  العامل  يف  اأو  الغرب  يف  �سواء  املعا�سرة  والتحليلية 
جميعا حتت لواء »ال�سعرية البنيوية«، اإل اأن هذا املنهج تعر�ض ومازال 
الداخلية  ببنيته  الأمر  تعلق  �سواء  وكبرية،  كثرية  لنتقادات  يتعر�ض 

واأدواته املنهجية، اأو تعلق بتجلياته الأب�ستمولوجية واملفهوماتية.
والتعدد  النظرياتي  الختالف  يف  تتمثل  النتقادات  هذه  اأوىل 
خمتلفة  ومفاهيم  نظريات  اأمام  اأنف�سنا  جند  ما  فكثريًا  املفهوماتي؛  
اأ�سد الختالف، وما يوحد بينهـا ويجعلهـا تنتمي جميعهـا اإىل ال�سعرية 
�سوى اهتمامها بال�سعر والأدب. ف�سعرية كوهن هي بتعبري اآخر نظرية 
يف النزياح، و�سعرية ياكب�سون هي نظرية يف التماثل، و�سعرية اأبو ديب 
هي نظرية يف »الفجوة.. م�سافـة التوتر«. ومن جهة اأخرى فاإن �سعرية 
ياكب�سون مو�سوعها الأدب، و�سعرية  كوهن مو�سوعها ال�سعر، و�سعرية 

اأبو ديب  مو�سوعها الوجود.
اإزاء م�سطلح واحد ومفاهيم خمتلفة، وهذا ما يقو�ض مبداأ  اإننا 
املو�سوعية الذي يدعي اأ�سحاب هذا املنهج اعتماده يف درا�سة الن�سو�ض 
تدخل  دون  ال�سعرية  و  الأدبية  للغة  قراءات حمايدة  الأدبية من خالل 

للذات باأي �سكل من الأ�سكال.
واملعـارف  املواقـف  اإىل  راجـع  وتنوعها  املفاهيم  اختالف  اإن 
والقناعات ال�سخ�سية لكل باحث، وهي املتعلقة بالكيفية التي يرى كل 
باحث من خاللها الن�ض الأدبي، ومتكنه من قراءته. اإن هذا الأمر يجعل 
من كل قوانني ال�سعرية واأدواتها اأمورا ذاتية، وهذا ما يجعل القراءات 
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لن�ض واحد حمدد خمتلفة ومتباينة، ال�سيء الذي يربز ذاتية الأحكام 
حتى من خالل علم »ال�سعرية«.

عند  الأدبي  اخلطاب  قوانني  حتديد  هي  ال�سعرية  كانت  واإذا 
ما  وهو  لالأدب،  عامة  نظرية  لو�سع  ت�سعى  اأنها  يعني  فهذا  كثريين، 
الأدبية  مفهوم  ين�سفون  كثريين  لكن  »ال�سعرية«.  اأو  »الأدبية«  بـ  ي�سمى 
كلية، اأي اأنهم يرف�سون وجود خ�سائ�ض عامة حمددة لالأدب اأو ال�سعر. 
اإن غرميا�ض مثال وكذلك كورتي�ض يعتقدان اأن التقاليد الفنية هي التي 
حددت اخل�سائ�ض العامة لل�سعر، ولي�ض القواعد العلمية املو�سوعيـة. 
اأن هـذه اخل�سائ�ض تتميز ب�سفة عدم النتظام والتطور،  وهذا يعني 
التي  الفنية،  الظروف  وتغري  حتول  نتيجة  والتغري  التحول  وبالتايل 
وثقافية  اجتماعية  ح�سارية  وتبدلت  لتغريات  ا�ستجابة  بدورها  هي 

و�سيا�سية.
اإن و�سع ال�سعرية لقوانني وخ�سائ�ض عامة للخطاب الأدبي ل يعني 
اأن هذه القوانني واخل�سائ�ض عامة ونهائية. هذا اإ�سافة اإىل عدم وجود 
بع�ض  عن  بع�سها  يختلف  فالن�سو�ض  م�سبوطة.  حمددة  خ�سائ�ض 
ب�سكل جذري، خا�سة اإذا قارنا بني تلك املنتمية اإىل فرتة قدمية، وتلك 

الن�سو�ض املعا�سرة احلداثيـة.
اإن النتقاد الثاين الذي وجه لنظريات ال�سعرية، هو عدم متكنها 
من حتديد د�ستور �سعري اأو اأدبي تن�سوي حتته كل الإبداعات، وتخ�سع 
له بالطاعة العمياء على مدى احلقب والع�سور، وذلك راجع لي�ض اإىل 
الأدبية.  مفهوم  غياب  اإىل  واإمنا  والقرائية،  املنهجية  اأدواتها  �سعف 
هذه  فيها.  التحكم  اأو  بها  الإم�ساك  ميكن  ل  زئبقية  مادة  اإزاء  فنحن 

املادة هي: الأدب.
ال�سعرية،  على  الأ�سلوبيون جام غ�سبهم  ي�سب  ال�سياق،  هذا  ويف 
واأدواتها  ال�سعرية  مفاهيم  اأن  يرى   - اأ�سلوبي  وهو   - ريفاتري  فهذا 



الشعرية: االختالف النظرياتي والتعدد املفهوماتي

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

114

جـــــذور

للعمل  الفردية  اجلوهرية  اخل�سائ�ض  معرفة  من  متكن  ل  املنهجية 
الن�سو�ض.  كل  على  تـنطبق  عامة  خ�سائ�ض  تقدم  اإنها  بل  الأدبي، 
واحلقيقـة اأن كل ن�ض لـه خ�سو�سيتـه الأحادية والفردية، وعلى الباحث 
الك�سف عنها وا�ستكناهها والإم�ساك بتالبيبها؛ هذه اخل�سو�سية التي 

قد ل يتقا�سمها - �سرورة - مع ن�سو�ض اأخرى.
ولعل هذا الأمر هو الذي جعل الأ�سلوبيني يرف�سون ال�سعرية مطلقا 
اأنها - يف نظرهم -  من حيث الو�سائل والغايات على حد �سواء، ذلك 
بو�سع  تهتم  فهي  بتهمي�سه،  ذلك  و  الأدبي،  الن�ض  حتطيم  اإىل  تعمد 
يركزون  الأ�سلوبيني  ولكن  كليتها.  يف  الأدبية  للن�سو�ض  عامة  قوانني 
من  وذلك  حدة،  على  ن�ض  لكل  الأدبية  التجليات  حتديد  على  اأ�سا�سا 

خالل درا�سة اأ�سلوبه.
اأو  نظرية  ال�سعرية  اأن  النقاد  من  كثري  يرى  نف�سه  ال�سياق  ويف 
ي�سمى  ما  على  فقط  الإبداعية  للن�سو�ض  درا�ستها  يف  تركز  نظريات 
يف  فال�سورة  واملجاز.  ال�ستعارة  م�ستويات  على  خا�سة  »النزياح«،  بـ: 
هذه النظرية هي الو�سيلة للك�سف عن خ�سو�سيات الإبداع. هذا الأمر 
�سحيح. فلل�سورة الفنية مكانة كربى يف جمال الإبداع ال�سعري، و لكن 
كيف نك�سف عن اخل�سو�سيات الفنية يف ن�سو�ض بال جمازات و ل �سور 
فنية، خا�سة اإذا تعلق الأمر بن�سو�ض و�سفية اأو �سردية حتكمها �سورة 
عامة و�ساملة تطبع الن�ض وت�سمه، دون اأن تكون هذه ال�سورة ا�ستعارة 

اأو جمازًا؟ 
مع  يت�سافر  الأدبي  الن�ض  مكونات  من  مكون  الفنية  ال�سورة  اإن 
خ�سو�سية  لتقدمي  ودللية  واإيقاعيـة  وتركيبية  لغوية  اأخرى  مكونات 

اإبداعية متميزة.
نقديًا  منهجًا  بو�سفها  لل�سعرية  املوجهة  النتقادات  اأهم  هذه 
انتقادات  الأدبية، وو�سع نظرية لالأدب، وهي  الن�سو�ض  اأدبيًا لدرا�سة 

�سحيحة لكنها مبالغ فيها.
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تدعي  ل  اأنها  ومنزلقاتها،  اأخطاءها  لل�سعريـة  ي�سفع  ما  ولعل 
راأيناه  ما  وهذا  منتقديها،  اأول  هم  وموؤ�س�سوها  فاأ�سحابها  اكتمالها. 
�سابقا يف هذه الدرا�سة حيـث اإن كوهن يف كتابـه »الكالم ال�سامي«رف�ض 
تخ�سي�ض ال�سعرية لـ »ال�سعر« فقط، بل امتد بها اإىل النرث واإىل العامل 
متعددة،  ن�سو�ض  اإزاء  ال�سعرية  بعجز  يعرتف  ياك�سبون  وهذا  باأكمله. 
باعتباره  ال�سعرية  الن�سو�ض  يف  »النحو«  بدرا�سة  يهتم  جعله  ما  وهو 
هذا  يف  فاألف  ال�سعري،  للخطاب  العامة  اخل�سائ�ض  اإدراك  مفتاح 

املجال كتابه »�سعر النحو ونحو ال�سعـر«.
وعمومًا فاإن ال�سعرية كما طرحها اأ�سحابها، وكما تبناها الكثريون، 
كل  عن  النهائية  الإجابة  تروم  ل  ال�سعري  للن�ض  قرائية  حماولة  هي 
الأ�سئلة املتعلقة باخلطاب الأدبي، واإمنا عن بع�سها فقط. وقد اأ�سابت 
والجتماعية  النف�سية  الدرا�سات  اأ�سر  من  الأدبي  الن�ض  تخلي�ض  يف 
والبالغية، لكنها اأخطاأت يف الرتكيز على جوانب معينة واإهمال جوانب 

اأخرى.
على  القدرة  لأحد  ولي�ض  معقد.  اإبداعي  جمال  الأدبي  احلقل  اإن 
تعددت،  اأو  مناهجه  تنوعت  مهما  بخ�سو�سه  كاملة  احلقيقة  امتالك 
واأف�سـل  اأح�سن  اإنه حقل ل ميكن يف  اأدواته ومفاتيحـه.  ومهما تطورت 
الأحوال اإل مقاربتـه واكت�ساف بع�ض مكامنه. واإذا حتقق هذا فهو اإجناز 

لي�ض بالي�سري.
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نقد ال�سعر يف »ر�سالة الغفران« للمعري

عبدالواحد الدحمني)*(

تقديـــم:
اإىل الوقوف على الآراء النقدية للمعري،  اأهمية هذا املقال  ترجع 
واإبراز اإ�شهامه يف ت�شكيل املدونة النقدية العربية القدمية، وقد تاأتى لنا 

ذلك من خالل التفاعل املبا�شر مع ن�شو�ص »ر�شالة الغفران«. 
ول �شك اأن »الر�شالة« ن�ص فني وجمايل مينح القارئ اأفقًا جماليًا 
اإل  قارئ  بابها  طرق  ما  التي  الن�شو�ص  هذه  مثل  اأن  واأكيد  ملقاربته، 
فا�شت من ينابيعها املعرفة، نظرًا ملا تت�شم به من تعدد دليل وانفتاح 

معريف.
قراءتها  واإمكانية  الأدبية،  الن�شو�ص  انفتاح  فكرة  من  وانطالقًا 
اأكرث من مرة، نهدف اإىل درا�شة الآراء النقدية للمعري؛ فقد �شكل النقد 
وجود  نعدم  ل  حيث  الغفران«،  »ر�شالة  جوانب  من  مهمًا  جانبًا  الأدبي 
اآراء نقدية منت�شرة فيها عمل املعري من خاللها على الإ�شهام يف و�شع 

نظرية عامة لل�شعر.

)*(  المغرب.
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اأواًل: تعريف ال�ضعر با�ضتح�ضار حالة متلقيه:
اأن  القارح، حينما حاول  ابن  لل�شعر يف حديث  املعري  تعريف  ورد 
ي�شتميل خازن اجلنة ر�شوان، واأخربه باأنه مدحه باأ�شعار كثرية، فقال 
ال�شاعة.  اإل  الكلمة قط  بهذه  اأ�شمع  فاإين مل  الأ�شعار؟  و»ما  »ر�شوان«: 
على  الغريزة  تقبله  موزون  كالم  وال�شعر  �شعر،  جمع  الأ�شعار  فقلت: 

�شرائط، اإن زاد اأو نق�ص اأبانه احل�ص...«)1(.
فهذا التعريف لل�شعر كما يبدو يركز على اجلانب املو�شيقي؛ حيث 
الذي يحدد ماهية  الزمنية فهو  املقادير  ت�شاوي الأجزاء من حيث  اإنه 
التي  الأخرى  باملكونات  يهتم  تعريف ل  وهو  ال�شعر، ومييزه عن غريه. 

ت�شكل حد ال�شعر مثل ال�شورة والقافية وغريهما. 
على  يلح  العالء  اأبا  اأن  التعريف  فيه  ورد  الذي  ال�شياق  يف  ويبدو 
ال�شليقة واملوهبة، كما ي�شري اإىل ما لل�شعر من قدرة �شحرية متكنه من 
التاأثري على ال�شامع، وكان ابن القارح يحاول اأن ي�شتغل هذه اخلا�شية 
�شحر  طاملا  �شاعر  اأنه  دام  ما  غريب،  غري  اأمر  وذلك  املَلك؛  لي�شتميل 
النا�ص بق�شائده، بل اإنه هو نف�شه يقع اأحيانا ماأخوذا باجلمال ال�شعري 
كنت  »وقد  قال:  حني  املهلهل  مع  حديثه  يف  ذلك  جند  كما  و�شحره؛ 
احلزن  من  تغرورق  »َجْنب«  يف  املزوجة  ابنتك  يف  اأبياتك  اأن�شدت  اإذا 

عيناي«)2(.
تختزلها  التي  التخييلية  ال�شحنة  قب�شة  يف  يقع  هنا  فال�شاعر 
الق�شيدة، فينفعل النفعال الذي تقت�شيه تلك الأبيات. واإذا كان لل�شعر 
تلك القدرة على اإحداث ذلك التاأثري اجلمايل، فال �شك اأن ذلك راجع 
اإىل خا�شيات كامنة فيه، وهي بالطبع اأمور متعددة؛ منها ما يت�شم به 
ال�شعر من كثافة دللية، وما يختزنه من طاقة اإيحائية، تراعي العناية 
باملتلقني؛ فال�شعر اإبداع من جهة املن�شئ، وهو من جهة اأخرى تذوٌق من 

قبل املتلقي الذي يتاأثر به.
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وهذا ما انتبه اإليه املعري حني اأ�شار يف اأكرث من مو�شع من الكتاب 
اإىل تعدد الحتمالت. وهو اأحيانا ينبه اإىل الوجوه املحتملة دون ترجيح 
يف�شله فريجحه على  الذي  الوجه  يختار  واأحيانا  الآخر،  اأي وجه على 

غريه. 
مثال احلالة الأوىل ما ورد يف احلوار بني ابن القارح وبني لبيد حول 

بيت ورد يف معلقته، وهو:

البيَت على وجهني؛  اإن »النا�ص يرُوون هذا      فيقول ابن القارح: 
منهم من ين�شده: َتاأَتاُله، يجعله تفتعله، من اآل ال�شيَء يوؤوله اإذا �شا�شه، 
ومنهم من ين�شد: تاأتاَلُه من الإتيان. فيقول لبيد: كال الوجهني يتحمله 

البيت«)3(.
ومنها اأي�شا ما ورد يف حوار ابن القارح الذي وقع مع عنرتة حني 
اأيَّ  فيقول:  الرداء؟  اأم  الدينار  املْعَلِم؟  بامل�ُشوِف  اأردت  »فما  �شاأله: 
هذا  الحتمالت  فتعدد  ينتق�ص«)4(.  ول  ح�َشن  فهو  اأردت،  الوجهني 
مما يعطي ال�شعر طاقة اإيحائية عظيمة، مف�شحًا املجال اأمام اختالف 

تاأويالت القراء.
اأما احلالة الثانية، فتكون عندما يرجح املعري وجهًا من الوجوه، 
القارح  ابن  ي�شاأله  حني  اأحمر،  بن  عمرو  مع  احلوار  يف  مثال  ونلقاها 
قيل  اأم  الأقيال؟  من  الواحد  َقْيل؟  ك�شراب  بقولك:  اأردت  »فما  قائاًل: 
ران. فيقول ال�شيخ  وَّ ، من عاٍد؟ فيقول عمرو: اإن الوجهني لُيَت�شَ بن ِعرْتٍ
»قيل بن عرت«، قولك:  املراد  اأن  الأمايّن -: مما يدل على  بلغه اهلل   -
ياهم. لأن اجلرادتني - فيما قيل - ُمغنيتان َغَنتا لوفد عاد  وجرادتان ُتَغنِّ
عند اجُلرهمي مبكة، ف�شغلوا عن الطواف بالبيت و�شوؤال اهلل، �شبحانه 

وتعاىل، فيما ق�شدوا له، فهلكت عاد وهم �شامدون«)5(.

َكرينة َوَجـــذب  �ضافيٍة  ــُبــوح  ـــُه اإِبـــهـــاُمـــهـــا؟َو�ــضَ ــــ ــــ ـــــــــــٍر َتـــاأتـــاُل بـــــــُمـــَوتَّ
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ثانياً: بع�ض مقومات ال�ضعر:
والتاأثري  النا�ص  األباب  �شحر  على  القدرة  ميتلك  ال�شعر  كان  واإذا 
اإىل مكونات فيه متميزة، تخول له من  اأحا�شي�شهم فاإن ذلك راجع  يف 
القدرة التاأثريية ما قد ل ي�شتطيع الكالم العادي بلوغها. ون�شتطيع اأن 
نذكر منها عن�شرين وهما ال�شورة والإيقاع؛ فال�شورة الفنية اأداة فنية 
يعرب ال�شاعر من خاللها عن اأفكاره وعواطفه وانفعالته، وينقل للمتلقي 
ها م�شاهد حقيقية وخيالية ميتزج فيها الو�شف الدقيق والت�شوير  عرْبَ
ال�شعر  ركيزة  فهو  عنه،  والتخلي  اإغفاله  اإىل  �شبيل  ل  والإيقاع  الرائع. 
و�شناعته، وقد قيل اإمنا »ال�شعر �شناعة، و�شرب من الن�شج، وجن�ص من 
اإليهما املعري جيدًا، اإذ ل يطعن اأحد يف عدم  الت�شوير«)6(، وقد تنبه 
ذكره ال�شورة يف تعريفه لل�شعر، فقد تناول بال�شرح واملناق�شة جمموعة 
عنده  جند  اإننا  بل  الكتاب،  من  عدة  موا�شع  يف  ال�شعرية  ال�شور  من 
اأ�شلوبا يف التعامل مع ال�شور، جديرًا باملالحظة، قد ن�شميه ت�شخي�ص 
ال�شـور. ويتـمثـل ذلك يف وقـوفـه عـلى بعـ�ص ال�شـور وحتويـلها من �شـور 
من�شوجـة بالكـلمات اإىل واقـع حـي ماثـل اأمـام العيـان؛ ومن ذلـك مثاًل 

ما فعله ب�شورة ال�شحاب:
»ويعر�ص له - اأدام اهلل اجلمال ببقائه - ال�شوق اإىل نظر �شحاب 

كال�شحاب الذي و�شفه قائل هذه الق�شيدة يف قوله:

          فين�شئ اهلل - تعالت اآلوؤه - �شحابة كاأح�شن ما يكون من 
اأح�شن منها، حمالة  �شيئًا  ير قط  اأنه مل  �شهد  اإليها  ال�شحب من نظر 
وط�ّص،  َطلٍّ  من  اجلنة  ورد  مباء  متطر  واأطرافها،  و�شطها  يف  بالربق 

ِد...«)7(. وتن�شر ح�شى الكافور كاأنه �شغار الرَبَ
يقـف املعـري اأمام هذه ال�شورة التي �شـهد لها الـقدمـاء برباعتـها 
يخرجــها  ثـم  ويتمثـلها  فيـت�شـورهـا  ال�شـحـاب،  و�شـف  يف  وجنـاحـها 

َتـــاأَرْق معي �ضـاح اأَِرْقـــُت ومل  ــاِحاإِنيِّ  ــوم َلـــــمَّ ـــ ــَد الــنَّ ــْي ــَع ِلـــــُمــ�ــْضــَتــِكــفٍّ ُب
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ال�شورة،  هذه  جمال  اإىل  يلمح  ذلك  يف  وهو  متثيلية،  ي�شبه  مـا  يف 
فنيته  يفقد  ت�شوير  بدون  ال�شعر  اأن  منه  اإميانًا  اإياها،  وا�شتح�شانه 

الإبداعية واجلمالية.
ومن ذلك اأي�شًا ما جاء يف حديثه عن امرئ القي�ص وق�شته بدارة 

جلجل:
»ويعر�ص له حديث امرئ القي�ص يف دارة جلجل، فين�شئ اهلل، جلت 
عظمته، ُحورًا ِعينًا َيَتَماَقْلَن يف نهر من اأنهار اجلنة، وفيهن من تف�شلهن 
ك�شاحبة امرئ القي�ص، فيرتامني بالرثمد، واإمنا هو كاأجل طيب اجلنة، 
ويعقر لهن الراحلة، فياأكل وياأكلن من ب�شيعها ما لي�ص تقع ال�شفة عليه 

من اإمتاع ولذاذة«)8(.
فاملعري ياأتي بق�شة م�شهورة تكاد ت�شبح اأ�شطورة، وهي ق�شة دارة 
بع�شها  وترك  بع�شها،  ال�شاعر  �شور  التي  واأحداثها  جلجل مب�شاهدها 
للنا�ص ليت�شوروه وي�شيفوا اإليه من خيالهم، فيعمد اإىل ت�شخي�ص ذلك 

امل�شهد كما فعل يف ال�شورة الأوىل.
ال�شعر، وربطه  اأ�شا�شًا يف  املعري منه مكونًا  الإيقاع فقد جعل  اأما 
بالغرائز. ومل يكن عدم ذكر القافية اإهمال لها، فما اأكرث ما يف الكتاب 
من حديث عن عيوب القافية من اإقواء واإكفاء و�شناد، ويكفي اأن نذكر 

وقوفه على بيتي النمر بن تولب الُعكلي:

فقد ظل املعري يذكر القوايف املمكنة لو بدل حرف الروي، وذكر 
احلروف املعجمية كلها من الهمزة حتى الياء، وذلك دليل وا�شح، لي�ص 
بالقافية،  احتفائه  على  كذلك  يدل  واإمنا  فح�شب،  اللغوي  ثرائه  على 
اأدنى  عنده  القوايف  ت�شكل  ل  حتى  اللغوية  ملكته  اإغناء  على  وحر�شه 

م�شكلة.

هـــــجـــــوٌع وهــــُم  ـــــْحــبــتــي  بــ�ــضُ »اأمّل 
ـى م�ضفًّ َعــ�ــَضــًا  ت�ضتهي  مــا  لــهــا 

ـــــِن ـــ ِحــ�ــضْ اأُميِّ  مـــن  طــــــارٌق  خـــيـــاٌل 
ب�َضـمن«)9(   وُحــــّواَرى  �ــضــاَءت  اإذا 
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ثالثاً: ال�ضرقات االأدبية وجدلية االإتباع واالبتداع:
مع  القارح  ابن  حوار  يف   - -مثاًل  الأدبية  ال�شرقات  املعري  تـناول 
عليها  علق  ثم  الدالية  له ق�شيدته  اأن�شد  اأن  بعد  وذلك  َثْوٍر،  بن  ُحَمْيد 
بالقول: »... اأخذها منك - وقد يجوز اأن يكون �شبقك لأنكما يف ع�شر 
واحد-...«)10(، فاملعري هنا يرى ت�شابها بني ن�شني ل�شاعرين خمتلفني 
هما حميد بن ثور كما �شبقت الإ�شارة و»الُقطامي«، ويح�شب اأن اأحدهما 
قد اأخذ عن الآخر؛ اإل اأنه ل يجزم باملبتدع اأو املتبع منهما، ويف ذلك �شيء 
من الإ�شارة اإىل �شيوع املعاين بني ال�شعراء مع اختالفهم يف ال�شياغات. 
»فاملعاين  ال�شعرية؛  املعاين  بتعدد  العتقاد  اإىل  ميله  وهذا ل مينع من 
مطروحة يف الطريق...«)11(، لهذا  قد يتفق �شاعران على معنى واحد، 

ولكن يختلفان من ناحية ال�شياغة والإبداع والت�شوير.

رابعاً: موقف املعري من ظاهرة االنتحال يف ال�ضعر:
ومن الق�شايا النقدية التي �شغلت اأذهان النقاد على مر تاريخ النقد 
العربي، ق�شية النتحال و�شحة ن�شبة الق�شائد اإىل ال�شعراء، واختالف 

الروايات يف الق�شيدة الواحدة.                  
وقد كان املعري يجزم اأحيانا بكون بع�ص الق�شائد منحولة، ويقف 

اأحيانا اأخرى موقفا ل يقطع فيه ب�شحة الن�شبة اأو عدمها.
خالل  من   - �شاقه  ما  بالنتحال  جزمه  على  الدالة  الأمثلة  ومن 
موقفه من ال�شعر املن�شوب اإىل اآدم - حيث مل يرتدد يف نفي ما ن�شب اإىل 
اأن تلك الأ�شعار هي  اإنه ي�شتغرب هذا الأمر، ذلك  اأ�شعار؛ بل  اآدم من 
باللغة العربية، واآدم يقول:  »اإمنا كنت اأتكلم بالعربية واأنا باجلنة، فلما 
اأن  اإىل  بغريها  اأنطق  فلم  ال�شريانية،  اإىل  ل�شاين  ُنِقل  الأر�ص،  هبطت 
َهَلْكت، فلما ردين اهلل، �شبحانه وتعاىل، اإىل اجلنة، عادت علّي العربية، 
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اأم الآجلة؟ والذي قال ذلك،  فاأيَّ حنٍي َنظمت هذا ال�شعَر: يف العاجلة 
يجب اأن يكون قاله وهو يف الدار املاكرة، األ ترى قوَله:

منها ُخِلْقنا واإليها نعوْد
؟ واأما اجلنة قبَل اأن اأخرج منها،  فكيف اأقول هذا ول�شاين �ُشرياينٌّ
فلم اأكن اأدري باملوت فيها، واأنه مما ُحكم على العباد...«)12(. فالقول 
اآدم نظم ال�شعر هو من باب النتحال الذي ل طائلة منه، كما اأكد  اإن 
اإىل القول:  اآدم  اإن �شماع هذه الفرتاءات قد دفع  اآدم نف�شه ذلك، بل 
كون! اآليُت ما نطقت هذا  ! اإنكم يف ال�شاللة ُمَتَهوِّ »اأعِزْز بكم مع�شر اأَُبْيِنيَّ

النَّظيم، ول ُنطق يف ع�شري ... «)13(.
ومن مواقف املعري الدالة على عدم القطع ب�شحة الن�شب اأو عدمها 

حديثه عن املرق�ص الأكرب، يف حواره مع ابن القارح؛ فقد قال له:
»وبع�ص النا�ص يروي هذا ال�شعر لك:

ومل اأجدها يف ديوانك فهل ما حكي �شحيح عنك؟
فيقول: لقد قلت اأ�شياء كثرية منها ما نقل اإليكم، ومنها ما مل ينقل. 
وقد يجوز اأن اأكون قلت هذه الأبيات ولكني �َشِرْفُتها لطول الأبد، ولعلك 
َتـْنِفْر من ذلك، فقد  »اأ�شماُء«، فال  واأن �شاحبتي  اأنها يف »هنٍد«،  تنكر 
م�شتهرتًا  عمره  بع�ص  يف  ويكون  ال�شم،  اإىل  ال�شم  من  امل�َشبِّب  ينتقل 

ب�شخ�ص من النا�ص، ثم ين�شرف اإىل �شخ�ص اآخر... «)14(.      
يكون  بها قد ل  املتغزل  ا�شم  اأن  املعري على  ينبه  الن�ص  ويف هذا 
معيارًا قطعيًا ملعرفة من تن�شب اإليه ق�شيدة من الق�شائد؛ لأن ال�شاعر 
الواحد قد يت�شبب باأ�شماء خمتلفة يف فرتات خمتلفة؛ اإما لن�شرافه من 

ــٍة ـــ اأََراَك ت مــَن َنعمـاَن ُعــوَد  َتــخــ�َّ
فيكمـا اللـه  بـــاَرَك  ُجـــورا  َخليليَّ 
ُوقوال لها: لي�ض ال�ضـاُل اأََجارنا

هنـدا؟ ُيبِلُغــه  مــْن  ولكْن  ِلِهْنٍد، 
دا ُكَما َق�ضْ واإن مل تُكْن هنٌد الأَر�ضِ
ـــدا ــــ ـــْم ـــم َع ـــاكــــ ــــ ـــَق ـــنـــْل ـــا َل ــــ ـــنــــ ولـــكـــنَّ
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امراأة اإىل اأخرى - وهذا ما ذكره املرق�ص هنا - واإما اأْن يلجاأ اإىل ذلك 
لأ�شباب اأخرى فنية اأو غريها. فال�شاعر قد يعمد اأحيانا اإىل الرمز اإىل 

حمبوبته باأ�شماء خمتلفة.
بقيمة  يرتبط  القدمي،  العربي  ال�شعر  يف  الن�شاء  اأ�شماء  وتكرار 
باألفاظ خمتلفة. يقول ابن ر�شيق:  رمزية عرب عنها العديد من النقاد 
»ولل�شعراء اأ�شماء تخف على األ�شنتهم، وحتلو يف اأفواهـهم؛ فهـم كثريًا 

ما ياأتون بها زورًا، نحو ليلى، وهند، و�شلمى )...( واأ�شباههن«)15(.
كما اأ�شار اآخرون اإىل ا�شتغالل الأبعاد الرمزية لهذه الأ�شماء من قبل 
ال�شعراء حيث »بلغ بهم اأن ارت�شوا اأ�شماء من اأعالم الن�شاء، فجعلوها 
كنايات ثابتة، مثـل �شعدى، واأ�شماء، وفاطمة، والرباب، و�شلمى؛ واأ�شهر 

هذه الأعالم ليلى«)16(.
ولعل هذا الأمر هو الذي جعل املعري ل ي�شدر حكمًا نقديًا ب�شحة 
ن�شبة تلك الق�شيدة اإىل املرق�ص، فهو ل ي�شتبعد ذلك ول يوؤكده، واإمنا 

قال »يجوز« ذلك.
اأي�شًا  اأنكر  فقد  اآدم،  اإىل  املن�شوبة  الأ�شعار  اأنكر  املعري  اأن  وكما 
اآخرين. واإذا كان قد قدم مربرات  اإىل �شعراء  اأخرى من�شوبة  ق�شائد 
اآدم  تكلم  يف  تتمثل  تاريخية،  باأ�شباب  اآدم  ل�شعر  نفيه  على  نقدية 
بال�شريانية وورود تلك الأ�شعار بالعربية، فاإن اإنكاره لبع�ص الق�شائد قد 

يعتمد اأحيانًا على بع�ص اخل�شائ�ص الأ�شلوبية والفنية لالأ�شعار.
القي�ص؛ فقد علق  اإىل امرئ  املن�شوب  »الت�شميط«  اإنكاره  من ذلك 
واإنه  قط،  هذا  �شمعت  ما  واهلل  »ل  بالقول:  �شماعه  بعد  عليه  ال�شاعر 
َلَقِريٌّ مل اأ�شُلْكه، واإن الكذب لكثري. واأح�شب هذا لبع�ص �شعراء الإ�شالم، 

ولقد ظلمني واأ�شاء اإيل!«)17(.
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ي�شاع  ما  كل  ليقطع  جاء  القي�ص  امرئ  من  ال�شريح  الإنكار  فهذا 
حول تلك الأبيات التي يرويها النا�ص:

جوا تِقْف بُكْم اأُ�ُضُج ْحَبنا َعريِّ »يا �ضَ
ها ُمُعُج ــٌة ُدُلـُج يف �َضْ�ِ   َمْهِريَّ

َحُل«)18(.                    طاَلْت بها الريِّ
وهذا يحمل دللة كبرية، خا�شة اإذا تذكرنا اأن كثريًا من ال�شعراء 
�شرحوا باأنهم يف �شغل عن تذكر اأ�شعارهم، اإما لتفرغهم للتمتع بطيبات 
النعيم، واإما لن�شغالهم بلوافح اجلحيم. ولكن املعري جعل امراأ القي�ص 
عند اإنكاره حا�شر الذهن، حا�شما يف كالمه، خ�شو�شًا اأن »الرجز من 

َجِز«)19(.     اأ�شعف ال�شعر، وهذا الوزن من اأ�شعف الرَّ
وينكر املعري اأي�شًا بيتًا اآخر من�شوبًا اإىل امرئ القي�ص يذهب اإىل 
الروايات، لكنه يظنه »م�شنوعًا«، لأن فيه انحرافًا  اإنه يروى يف بع�ص 

لغويًا غري معهود يف ق�شائد امرئ القي�ص. والبيت هو:

وقد جرح عواطف امرئ القي�ص عند �شماعه البيت، فكان غ�شبه 
ُه اإحدى الَو�شمات، فاإن  �شديدًا فقال: »...واإن ن�شبة مثل هذا اإيل لأعدُّ
ِليًّا، واإن كان من  كان َمْن َفَعله جاهليًا، فهو من الذين ُوجُدوا يف النار �شُ

اأهل الإ�شالم، فقد َخَبط يف ظالم«)20(.
ويذكر املعري اأحيانًا ما وقع من خالف بني العلماء حول بيت من 
اآخرون.  وينفيه  املهلهل،  اإىل  بع�شهم  ين�شبه  بيت  وقع يف  كما  الأبيات، 

والبيت هو:

يـذكـر املعـري اأن الأ�شمـعي ينـكـر البيـت ويقـول اإنه ُمَولٌَّد، لأن فيـه 
كلمـتي »اأرعـد« و»اأبـرق«، وهـما - يف راأيه - ل ت�شـتعمالن يف الوعـيد ول 

وَعمُرو بُن َدْرَماء الُهمام اإذا َغدا

ْبــــَرْقـــــ ـــــــدوا �ــضــاَعــة الــِهــيــاج َواأَ اأَْرَع

َق�ْضَورا َكِم�ْضَيِة  �ضي  َيْ ِب�َضارِمـِه، 

الُفحوال الفحوُل  ُتــوِعــُد  َكَما  ـَنا 
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الذي  املوقف  عن  فمختلف  البيت  من  املعري  موقف  اأما  ال�شحاب.  يف 
الكلمتني،  اإنكار  الأ�شمعي خمطئ يف  اأن  ببيان  اآنفا. فهو يكتفي  ذكرنا 
لأن البيت »مل يقله اإل رجل من جذم الف�شاحة«)21(، مبعنى اأن الكلمتني 
ف�شيحتان. واأما تعينُي من قائُل ذلك البيت ال�شعري؛ فاملعري مل يح�شم 
اأو من  املهلهل  اأن يكون من  باأنه يجوز  بالقول  اكتفى  واإمنا  ب�شيء،  فيه 
غريه من الف�شحاء، فهو مل ينكر البيت كما اأنكر الأبيات ال�شابقة، وكما 
فعل بالأبيات املن�شوبة اإىل ع�شد الدولة، التي �شهد »اأنها متكلفة، �شنعها 

رقيع من القوم، واأن ع�شد الدولة ما �شمع بها قط«)22(. 
خام�ضاً: ال�ضعر بني الوظيفة اجلمالية والوظيفة النفعية:

تـناول اأبو العالء ق�شية التك�شب بل�شاين ُحَمْيد بن ثور وابن القارح، 
فقد كان حميد، وهو يف اجلنة، يذكر حاله يف الدنيا حني كان �شاعرا 
ينظم ق�شائده يف �شعي لطلب املال، فقال: »ولقد كان الرجل فينا ُيْعِمُل 
ُجِل قد اآتاه اهلل ال�شرف واملال، فرمبا رجع  ِفْكَرُه ال�شنة اأو الأ�شهر، يف الرَّ

باخَلْيَبة، واإن اأعطى فعطاٌء َزهيٌد، ولكن النظَم ف�شيلُة الَعرِب«)23(.
اأما ابن القارح فقد لّوح بالأمر حينما كان يرغب يف تدوين ق�شائد 
للجن، ثم اأعر�ص عن ذلك قائاًل: »لقد �َشِقيُت يف الدار العاجلة بجمع 
الأدب. ومل اأحظ منه بطائٍل، واإمنا كنت اأتقرب به اإىل الروؤ�شاء، فاأَْحَتِلُب 

وٍر...«)24(. منهم َدرَّ بكيٍء، واأجَهُد اأخالف َم�شُ
نحن اأمام ن�شني نفهم منهما اأن ال�شعر يحقق - اإىل جانب وظيفته 
والأدباء  لل�شعراء  ي�شمن  بكونه  نفعية،  اأخرى  وظائف   - اجلمالية 
م�شادر للعي�ص، متفاوتة يف خ�شبتها اأو جدبتها، وغزارتها اأو نزارتها؛ 
الجتماعية  احلياة  ا�شتقرار  يف  ت�شهم  اأدبية  �شنعة  كان  ال�شعر  اأن  اأي 
لل�شعراء، وحتفظ لهم ا�شتمرار قوتهم اليومي. وهذا ل يعني احلط من 
قيمة ال�شعر وال�شعراء، واإمنا يعني تعدد الوظائف التي يوؤديها ال�شعر؛ 
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فاملعري - بحكم ح�شه النقدي - يدرك اأن ال�شعر - رغم جماليته التي 
ينطوي عليها جن�شه الأدبي - يحقق اأغرا�شًا نفعية يف حياة ال�شعراء. 
ويوؤكد ذلك ما ذكره املعري تلويحًا يكاد يكون ت�شريحًا، وذلك بل�شان 
ين�شده  اأن  منه  طلب  الذي  راٍر،  �شِ بن  ماخ  ال�شَّ يحاور  وهو  القارح  ابن 
ماخ باأنه ل يذكر �شيئا لن�شغاله بالنعيم، فقال له  بع�ص الأبيات؛ فرد ال�شَّ
ابن القارح: »اأما علمت اأن كلمتيك، اأنفُع لك من اْبَنَتْيَك؟ ُذِكرَت بها يف 

َفر والَقاِطِن«)25(. املواطن و�ُشِهرَت عند راكِب ال�شَّ
هذا الكالم ن�صٌّ �شريٌح على اأن ال�شعر مينح ال�شاعر اخللود، ويبقي 

ذكره بعد رحيله، وكاأنه ينت�شر به على املوت الذي ل مفر منه.
وما راأيناه من حديث عن التك�شب ميكن اإدراجه �شمن الدوافع اإىل 
اأ�شا�شًا  ترتبط  لل�شعر،  خارجية  درا�شة  تاأملناها  اإْن  وهي  ال�شعر،  قول 
اأحيانًا، حني اخلو�ص يف  املعري  ي�شلكه  وتعك�ص منهاجًا كان  بال�شاعر؛ 
ق�شايا تنتمي اإىل التاأريخ الأدبي. ون�شتطيع اأن نذكر هنا اأي�شًا ما اأتى به 
من اأخبار تو�شح جوانب من حياة بع�ص ال�شعراء، مثل كالمه عن املتنبي 
وب�شار وغريهما، وذكره ق�شية الزندقة، وكالمه عن اختالف القدماء 

واملحدثني يف �شاأن الإقواء.
�ضاد�ضاً: املوازنات وت�ضنيف ال�ضعراء:

�شاعرين،  املوازانات بني  ي�شبه  ما  اإقامة  اإىل  اأحيانا  املعري  ويلجاأ 
ون�شتح�شر يف هذا الإطار حماورة الأع�شى والنابغة اجلعدي. 

يقول اأبو الب�شري: »اإن بيتًا مما بنيت لُيْعَدُل مبائة من بنائك؟ واإن 
مدح  ُين  اأَُتَعريِّ  )...( الليل  كحاطب  امل�شهَب  فاإن  منطِقك،  يف  اأ�شهبَت 
اأهلك وولدك....  اإليه  لَهَجْرَت  يا جاهُل على ذلك،  َقَدْرت  ولو  امللوك؟ 
، فاأق�شُم اأن دخولك  لٍّ لَّ بَن �شُ «)26(، ويرد عيه اجلعدي: »ا�شكْت يا �شُ

َة من املنكرات...)27(. اجلنَّ
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وي�شتمران يف التفاخر والتخا�شم، وتعداد حما�شن �شعرهما، وذكر 
م�شاوئ خ�شمهما يف �شخ�شه و�شعره، وينتهي بهما الأمر اإىل �شجار حاد 

ي�شبه م�شهدًا من م�شاهد امل�شرحيات الهزلية. 
والالفت لالنتباه يف »ر�شالة الغفران« مما ل يغفل عنه اأي قارئ، اأن 
املعري قد وزع �شعراَءه اإىل فريقني؛ فريق يف اجلنة وفريق يف ال�شعري. 
ول �شك اأن القارئ يقف مت�شائاًل عن املعايري التي اعتمدها اأبو العالء 
يف ذلك؛ اأهي معايري اأخالقية حم�شة؟ اأم هي معايري فنية خال�شة؟ اأم 

هي معايري من نوع اآخر؟.
اإذ من  الت�شاوؤلت قد تبدو يف غاية ال�شهولة،  اإن الإجابة عن هذه 
من  وكذلك  تدينهم،  ثبت  ممن   - الإ�شالميني  ال�شعراء  اأن  الوا�شح 
تعففوا يف اجلاهلية اأو �شبق منهم اإميان باهلل وابتعاد عن الرذائل - هم 
اأ�شحاب الفردو�ص. اأما ال�شعراء املعروفون باملجون والف�شق يف الع�شر 
اجلاهلي والإ�شالمي فكلهم يف النار ي�شجرون. واإذا توقفنا قليال للتاأمل 
معايري  هي  العالء  اأبي  معايري  باأن  احل�شم  يف  ال�شعوبة  بع�ص  جند 
اإىل  نظرنا  اأم  اجلنة،  اأ�شحاب  اإىل  اأنظرنا  و�شواء  حم�شة.  اأخالقية 
اأ�شحاب النار، فاإننا جند اآراء تخلخل ما ع�شى اأن نكون قد �شلمنا به 
من اتخاذ املعري معايري اأخالقية �شرفة؛ ففي لقاء ابن القارح بعلقمة 

الفحل، قال له وهو يحاوره:
 - �شبحانه   - اهلل  ذكر  فيها  لي�ص  �شادقة  اأبيات  لأحد  �شفعت  »لو 

ل�شفعت لك اأبياتك يف و�شف الن�شاء، اأعني قولك:

معاين  �شعره  يف  يجد  مل  لأنه  النار  يف  ال�شاعر  هذا  ترك  فاملعري 
دينية تنبئ عن اإميانه وتوحيده، لكنه ملا وجد فيه من احلكمة وجمال 

ــــنــــي ــــاإِن ـــــ ــــــون َف ــــــاأَُل ــــــضْ ــــــ� فـــــــــــاإِن َت
َماُلُه قــلَّ  اأْو  املــْرِء  راأ�ــُض  �ضاَب  اإذا 
َثــــَراَء املـــاِل حــيــُث عِلمـنه ـــــِرْدَن  ُي

َطِبيـُب ــ�ــضـــــاِء  الــنيِّ ِبــــــاأَْدواِء  ــٌ�  َبــ�ــضِ
يـُب َن�ضِ ِهـــــــنَّ  ُوديِّ مــن  َلـــُه  فــلــيــ�ــَض 
باِب ِعْنَدُهـنَّ َعِجيُب«)28( َو�َضْرُخ ال�ضَّ
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التعبري ما وجد، ودرجة من ال�شاعرية ت�شور تقلب اأحوال الإن�شان؛ وهنا 
الداخلني،  ليدخل اجلنة مع  و�شفاعة  الن�شاء طبعا، كاد مينحه مغفرة 
واأن من  َمن حقه اجلنة،  النار  اأ�شحاب  اأن من  اإىل  يلمح  بذلك  وكاأنه 
اأَْو�ص بن َحَجر:  اأ�شحاب اجلنة من حقه النار. يعزز ذلك قوله بل�شان 
�شب  »ولقد دخل اجلنة من هو �شر مني، ولكن املغفرة اأرزاق، كاأنها النَّ

يف الدار العاجلة«)29(.
اأما اأ�شحاب اجلنة ممن هم غري م�شتحقني، فهم يف راأيه اأ�شحاب 
اأبيات  �ُشُموُق  لها  لي�ص  باأبيات  »مير  القارح  ابن  اأن  حكى  فقد  الرجز، 
بني  اأَْغَلُب  فيها:  يكون  َجز،  الرُّ جنة  هذه  فيقال:  عنها  في�شاأل  اجلنة، 
اُج، وُروؤَْبُة )...( لقد �شدق احلديث املروي: »اإن اهلل يحب  ِعْجل، والَعجَّ
القري�ِص،  �َشْف�َشاِف  ملن  الرَجَز  واإن  �َشْف�َشاَفها«،  ويكره  الأمور  معايل 

ر بكم«)30(. رمت اأيها النَفُر فُق�شِّ َق�شَّ
هوؤلء ال�شعراء مل ي�شرهم كفر ول ف�شوق ول جمون، ولكن اأبا العالء 
اأ�شكنهم اأدنى اجلنات مرتبة؛ وهو يف ذلك يعتمد اإىل اأ�ش�ص فنية. ذلك 
اأنه  واأوهم  راآه يف الق�شيدة،  اأنه مل ير يف الرجز بهاًء فنيًا ي�شاهي ما 
ّجز ذلك املقر، اإل اأنه كان  ي�شتند اإىل ذلك احلديث املروي لإ�شكان الرُّ
يوظف احلديث يف ما يخدم طرحه؛ لأن الق�شيدة مل َيعل �شاأنها بتناول 
تنكره  معان  بتناول  قدره  ينحط  مل  والرجَز  اأخالقية،  اأو  دينية  معان 
اأن الرجز، يف نظر املعري،  الأخالق، واإمنا يرجع يف كلتا احلالتني اإىل 

نوع من ال�شعر رديٌء، قا�شر يف قيمته الفنية عن الق�شيدة. 
لو  نحو  على  ف�شاًل  للرجز  يعرتف  اأن  راف�شًا  بذلك  املعري  ليكون 
اللغويني ب�شعره فاإنه ل يوجب  للّرّجز فخرًا، وحتى ا�شت�شهاد  يقبل فيه 
العجاج  بن  روؤبة  على  القارح  ابن  رد  يف  ورد  كما  ذلك،  من  �شيئًا  لهم 

حيث قال له:
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»ل فخر لك اأن ا�شت�شهد بكالمك. فقد وجدناهم ي�شت�شهدون بكالم 
الُقُطل اإىل النار املوقدة يف ال�ّشرْبة التي نف�ص عليها  َوْكعاء حتمل  اأَمة 

َبُم ري�شه، وهدم لها ال�شيخ عري�شه«)31(. ال�شَّ
اإىل اأن يقول: »وكم روى النحاة عن طفل، ما له يف الأدب من ِكفل؟، 

وعن امراأة، مل ُتعّد يوما يف الّدَراأة«)32(.
قد  العالء  اأبا  اإن  نقول  اأن  الآن  ميكننا  فهل  هذا،  راأينا  اأن  وبعد 
اعتمد معايري اأخالقية حم�شة؟. ويبدو اأن مما ي�شد املعري عن الرجز، 
ويدفعه اإىل و�شع الرّجز يف مرتبة متدنية، ما يت�شم به الرجز اأحيانًا من 
كرثة الكلمات الغريبة والوح�شية، وما يتبع ذلك من ا�شتعمال قواف هي 

متكلفة يف راأي املعري.

�ضابعاً: ق�ضية اجلن وعاقتهم بال�ضعر وال�ضعراء:
لقد اأنكر املعري ما جمعه املرزباين من اأ�شعار من�شوبة اإىل اجلن، 
القارح مع »اخليتعور«، وهو عفريت من اجلن،  ابن  وذلك عند حديث 
فـقد �شـاأله ابن القارح عن تـلك الأ�شـعار فرد عليـه: »اإمنا ذلك هذيـاٌن 

ل مْعَتمَد عليه«)33(.
واإذا كان املعري ينفي �شحة تلك الق�شائد فاإن ذلك ل يعني اإنكاره 
�شلة اجلن بال�شعر، بل اإن يف كالم »اخليتعور« ذكرًا لذلك، فهو ي�شتهني 
قليلة  الب�شر  عند  امل�شتعملة  الأوزان  اأن  ويذكر  بال�شعر،  الب�شر  مبعرفة 
جدًا ل تتجاوز خم�شة ع�شر وزنًا، على حني اأن اجلـن ي�شـتعملون الآلف 
»اأوزان ما �شمع بها الإن�ص«)34(، واأن ما ي�شل اإىل الإن�ص من ال�شعر ما 
هو اإل نفاية يرميها اجلن: »واإمنا كانت تخطر بهم اأَُطْيفال منا عارمون، 
الرجَز  نظمُت  ولقد  نعمان.  اأراك  من  ال�شوازة  مقدار  اإليهم  فتنفث 

والق�شيَد قبل اأن يخلق اهلل اآدم ِبَكْور اأو َكْوَرْين«)35(.
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الذين  ال�شعري،  بالإلهام  القائلني  وكاأن املعري هنا يذهب مذهب 
كانوا قدميًا يّدعون اأن لكل �شاعر جنيًا اأو �شيطانًا يلهمه القري�ص حيث 
�شياطني  هنالك  واأن  من م�شدر خفي،  ياأتي  ال�شعر  اأن  كثريون  اعتقد 
الفتخار  اإىل  ببع�شهم  اأدى  اأمر  وهو  يقولون،  مبا  ال�شعراء  ميدون 
اإناثًا، وذكر ذلك وارد يف كثري من  كون �شيطانه ذكرًا و�شياطني غريه 

الق�شائد، كقول اأبي النجم العجلي)36(:

ول ن�شتبعد اأن يكون املعري - حني و�شف ال�شعر، وكان يتكلم بل�شان 
»زفر« وهو اأحد املالئكة من خزنة اجلنة، باأنه: »قراآن اإبلي�ص« - ي�شري 
اإىل هذه الق�شية؛ وي�شتح�شر الآيات الكرمية يف اأواخر �شورة ال�شعراء.

حديث  �شوء  يف  فهم  اإذا   - اإبلي�ص  قراآن  ال�شعر  باأن  فالقول  اإذن 
باجلن  وال�شعراء  ال�شعر  ربط  اإىل  اإ�شارة  فيه   - »اخليتعور«  العفريت 
فيه  بال�شعر  املالئكة  ا�شتمالة  القارح  ابن  حماولة  اأن  كما  وال�شياطني، 
يكن  مل  ال�شحر  هذا  اأن  اإل  �شحرية،  قوة  من  ال�شعر  يف  ما  اإىل  تلميح 
ناجحًا مع املالئكة قدر جناحه مع الب�شر، كما يت�شح من خالل جتربة 

ابن القارح.

خامتــــة:
يبقى ن�ص »ر�شالة الغفران« اإذن ن�شًا اإبداعيًا ونقديًا، غنيًا مبادته 
النقدية، اإىل جانب اأ�شاليب ال�شنعة التخييلية، ولقد ا�شتطاع املعري اأن 
يفلح يف تقدمي جملة من الآراء النقدية التي تخ�ص بع�ص ق�شايا ال�شعر 

العربي، من خالل الأبعاد الق�ش�شية املت�شمنة يف الر�شالة.
جديدة  نظرة  اأعطينا  قد  اأفكار  من  قدمناه  فيما  نكون  اأن  ونرجو 
اأدبي، واأن نكون �شببًا  وعامة عن ما جاء يف »ر�شالة الغفران« من نقد 
وروؤى  بت�شورات  القدمية  النرثية  الن�شو�ص  هذه  مثل  قراءة  اإعادة  يف 

ــْر ـــ ــ�ــَض الــَب مـــن  �ــضــاعــر  وكـــــلُّ  َذَكـــــْراإِنيِّ  و�ــَضــْيــَطــان  ــى  ــَث اأُْن �ضيطاُنُه 



نقد الشعر في »رسالة الغفران« للمعري

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

136

جـــــذور

منفتحة، كفيلة بالك�شف عن عمق التطور املعريف واحل�شاري للعرب يف 
القدمي.

الهوام�ض

)1(  ر�شالة الغفران، لأبي العالء املعري، حتقيق عائ�شة عبدالرحمن »بنت ال�شاطئ«، دار 
املعارف، القاهرة، الطبعة التا�شعة )د.ت(، �ص: 251-250.

)2(  نف�شه، �ص: 353.

)3(  نف�شه، �ص: 217.
)4(  نف�شه، �ص: 324.                                          

)5(  نف�شه، �ص: 243.
)6(  احليوان، اجلاحظ، حتقيق عبدال�شالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت 1992، ج3، 

�ص: 132.
)7(  ر�شالة الغفران، �ص: 276-275. 

)8(  نف�شه، �ص: 373.
)9(  نف�شه، �ص: 164-154.

)10(  نف�شه، �ص: 265.
)11(  احليوان، اجلاحظ، حتقيق عبدال�شالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت 1992، ج3 

�ص: 41.
)12(  ر�شالة الغفران، �ص: 362-361.

)13(  نف�شه، �ص: 364.
)14(  نف�شه: �ص: 357-356.

الدين  حميي  حممد  حتقيق  ر�شيق،  ابن  ونقده،  واآدابه  ال�شعر  حما�شن  يف  العمدة   )15(
عبداحلميد، دار الر�شاد احلديثة، الدار البي�شاء، ج 1، �ص: 122-121.

الطبعة  الفكر، بريوت،  دار  الطيب،  العرب و�شناعتها، عبداهلل  اأ�شعار  اإىل  املر�شد    )16(
الثانية، 1970، ج 3، �ص: 1033.

)17(  ر�شالة الغفران، �ص: 319.



عبدالواحد الدحمني
20

12
بر 

سم
دي

 - 
هـ

14
34

م 
حر

 م
، 3

3 
دد

لع
ا

137

جـــــذور

)18(  نف�شه، �ص: 319-318.    
)19(  نف�شه، �ص: 320.
)20(  نف�شه، �ص: 322. 
)21(  نف�شه، �ص: 355.
)22(  نف�شه، �ص: 449.
)23(  نف�شه، �ص: 267.

)24(  نف�شه، �ص: 293-292.
)25(  نف�شه، �ص: 238.
)26(  نف�شه، �ص: 229.
)27(  نف�شه، �ص: 230.
)28(  نف�شه، �ص: 328.

)29(  نف�شه، �ص: 341.
)30(  نف�شه، �ص: 375-374-373.

)31(  نف�شه، �ص: 376.
)32(  نف�شه.

)33(  نف�شه، �ص: 291.
)34(  نف�شه.
)36(  نف�شه.

اأديب  حممد  وحققه  و�شرحه  جمعه  قدامة،  بن  الف�شل  العجلي،  النجم  اأبي  ديوان   )1(
عبدالواحد جمران، مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�شق، 2006، �ص: 162-161.





احلسن املثنى عمر الفاروق
20

12
بر 

سم
دي

 - 
هـ

14
34

م 
حر

 م
، 3

3 
دد

لع
ا

139

جـــــذور

اأثر البيئة البدوية

يف م�ضطلحات اخلليل العرو�ضية

احل�سن املثنى عمر الفاروق)*(

مقدمـــــة:
ظهر الهتمام باملعنى ال�سطالحي باكرًا يف احل�سارة الإ�سالمية 
حينما اجته العلماء اإىل التاأ�سيل للعلوم الإ�سالمية مبختلف م�سمياتها، 
الذي  الدليل  التطور  عن  ال�سطالحي  املعنى  عن  احلديث  يخرج  ول 
خرجت  حيث  الإ�سالم،  ظهور  ب�سبب  العربية  اللغة  األفاظ  �ساحب 
الكثري من الألفاظ عن معانيها  اللغوية لتحمل معاين ا�ستجدت ب�سبب 
العربي  التي حدثت يف املجتمع  الدينية  وال�سيا�سة والجتماعية  النقلة 
والإ�سالمي ، وعلى ذلك فاإن العلوم الإ�سالمية املختلفة - �سواء اأكانت 
مباحثها  يف  تن�ص  كانت   - واللغة  الأدب  يف  اأْم  والدين  ال�سريعة  يف 
اأ�سل  يف  للفن  املو�سوع  اللغوي  املعنى  هو  الأول:  اأمرين:  على  املختلفة 
اللغة، والثاين: املعنى ال�سطالحي الذي ُنقلت اإليه اللفظة يف ا�ستعمال 

جديد ي�سري اإىل فن علمي معني.

.  )*(
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بن  اخلليل  و�سعه  فقد  املنحى،  يخرج عن هذا  العرو�ص مل  وعلم 
هذا  مييز  وما  مباحثه،  وابتكر  م�سطلحاته  وو�سع  الفراهيدي  اأحمد 
العلم عن بقية العلوم يف ن�ساأته اأنه ُاُتِفق على اأن وا�سعه �سخ�ص واحد 
هو اخلليل، على حني اختلف النا�ص يف وا�سعي العلوم الأخرى ، فالنحو 
مثاًل  جند م�سطلحاته متعددة فامل�سطلح الواحد يحمل اأكرث من ا�سم 
كم�سطلحات نحاة الكوفة التي تختلف عن م�سطلحات نحاة الب�سرة، 
م�سطلحاته  تتخذ  اأن  على  �ساعد  قد  العلم  بهذا  اخلليل  انفراد  ولعل 
�سكاًل يخالف ما عليه احلال يف م�سطلحات العلوم الأخرى. ويبدو اأن 
زمنًا  البادية  يف  وبقاءه  البتكار  يف  العالية  ومقدرته  اخلليل  �سخ�سية 
طوياًل ، قد اأثر فيه وجعله يعقد م�سطلحاته معتمدًا على البيئة البدوية 

التي عا�ص فيها وخربها.
وهذا البحث حاول تتبع م�سطلحات اخلليل يف علم العرو�ص، حيث 
قد  اخلليل  اإن  اإذ  امل�سطلحات،  البادية يف هذه  اأثر  على  ال�سوء  �سلط 
ت�سبيٍه بني هذه امل�سطلحات وبني ما حوله من مظاهر  َعْقِد  اإىل  عمد 
البيئة البدوية وا�ستطاع اأن يخلق �سكاًل من التالقي بني املدلول اللغوي 
بني  التالقي  نقطة  البادية  مثلت  وقد  ال�سطالحي،  ومدلولها  للكلمة 
هذين املدلولني، وقد اتخذ اخلليل من موجودات البادية �سورًا لتفاعيله 
و�سنفها  امل�سطلحات  هذه  الباحث  تتبع  وقد  تغيري،  من  يعرتيها  وما 
وال�سرب  كالعرو�ص  البادية،  اإن�سان  مب�سكن  م�سّبهة  م�سطلحات  اإىل 
البادية  باإن�سان  م�سبهة  وم�سطلحات  ذلك،  وغري  والأوتاد  والأ�سباب 
نف�سه، وما يعرتي �سورته من تغيري عندما يكون على حالة معينة واأكرث 
الوق�ص  امل�سطلحات  هذه  ومن  الإن�سان،  هذا  وجه  يف  ذلك  يكون  ما 
ي�سيب  ما  الت�سبيه  هذا  حلق  كما  وغريها،  والثلم  واخلرم  والعق�ص 
اأو تعب، ومن هذه امل�سطلحات العلة والر�ص وغري  الإن�سان من مر�ص 
ذلك مما اأ�سار اإليه الباحث يف مو�سعه من البحث، وهناك م�سطلحات 
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اأخرى لها تعلق بثوب البدوي كالكف والتذييل والرتفيل، حيث عقد اخلليل 
�سبهًا بني بع�ص هذه امل�سطلحات وبني ثوب البدوي حينما يخنب اأو يكف 
اأو يذيل. ومل يغفل اخلليل حيوان البادية اإذ عقد �سبهًا بني م�سطلحاته 
�سورة  التفاعيل  بع�ص  من  جاعاًل  معني  اأمر  يعرتيها  حني  الناقة  وبني 
والع�سب  الزحاف  امل�سطلحات  هذه  ومن  الفر�ص،  اأو  بال�ساة  م�سبهة 

والع�سب واجلمم واخلزم وغري ذلك.
ولعل اجتاه اخلليل اإىل البيئة البدوية وعقد �سبه بني م�سطلحاته 
وبني مظاهرها له �سببه الوجيه املتمثل يف حماولته - وهو من العلماء 
فوجد يف معطيات  متعلميه،  فهوم  اإىل  يقرب علمه هذا  اأن   - املعلمني 
البادية �سورة ذهنية تـقرب التغيري الذي يحدث يف التفعيلة التي تبدو 
ذلك،  وغري  الع�سباء  كال�ساة  اأو  الرجزاء  الناقة  اأو  امل�سكولة  كالفر�ص 
فبدا عمله كاملعلم الذي ي�سمم و�سيلة تعليمية وير�سمها يف �سورة ذهنية 
را�سخة يف ذهن كل من عا�ص بالبادية، وعلى هذا جاءت م�سطلحات 
يف  ما  بكل  مفعمة  البدوية  احلياة  ب�سورة  زاخرة  العرو�سية  اخلليل 
عليها  اعتمد  التي  واملتحركة  ال�ساكنة  تبثها �سورها  البادية من حيوية 

يف الت�سبيه. 

ن�ش�أة علم العرو�ض:
اإ�سالمهم  و�سدر  جاهليتهم  ما�سي  يف  العرب  حياة  اإىل  بالنظر 
اأمرًا مهمًا يف هذه احلياة، فهو فنهم الذي  اأن ال�سعر كان ي�سكل  جند 
األفوه، وجمالهم الذي اأبدعوا فيه وتوارثوه كابرًا عن كابر، وقد ا�ستهروا 
مبعرفته ، حيث ُذكر اأن ما مييز العرب عن غريهم من الأمم معرفتهم 
بال�سعر حتي قيل: »لي�ص اأحد من العرب اإل وهو يقدر على قول ال�سعر 
ب فيهم َقلَّ اأو َكرُث «)1(، وقد كان �سلطان ال�سعر عليهم عظيمًا،  طبعًا ُركِّ
واأثره فيهم كبريًا، وكان ال�سعراء يتفننون يف ق�سائدهم في�ستميلون بها 
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القلوب، وي�سحذون بها الهمم، وقد جاء يف بع�ص امل�سادر اأن ال�سعراء 
الكرمي  به  في�ستنـزلون   « يدي حاجتهم  بني  ويقدمونه  ال�سعر  يقر�سون 
اأن  يعتقدون  كانوا  اأنهم  اأثره فيهم  ولفرط  اللئيم«)2(،  به  وي�ستعطفون  
ال�سعراء ملهمون، واأن اجلن َمن يعلمهم ال�سعر ، وكانت القبائل حتتفي 
مبيالد ال�ساعر وُت�سر به، ولعل ميل العربي اإىل الفخر واعتداده مبكامن 
فلرميا  وال�سعراء،  ال�سعر  باأمر  يعتد  جعله  قد  القبيلة  يف  والقوة  العزة 
يق�سى على القبيلة ببيت من ال�سعر ولرمبا يرتفع �ساأنها ويعلو ذكرها 
وعاداتها  لأيامها  وكتابًا  للقبيلة  ذاكرة  ال�سعر  مّثل  وقد  اآخر)3(،  ببيت 
وتقاليدها ، اإذ مل يرتك العرب لنا كتابَا مدونًا عن حياتهم، واإمنا اأغلب 
الذي و�سل اإلينا من اأخبارهم اإمنا و�سل عن طريق ال�سعر ولذلك قالوا: 

»ال�سعر ديوان العرب«)4(.
ولذلك  والقافية  الوزن  يعتمد  فهو  الكتابة  يف  طريقته  له  وال�سعر 
ُعّرف باأنه: »قول موزون مقفى، يدل على معنى بالو�سع «)5(. وقد اعتنى 
فيه  التزموا  ف�سيحة،  نقية  عالية  بلغة  �سعرهم  فجاء  بلغتهم  ال�سعراء 
التزامًا �سارمًا بالوزن والقافية، وهو التزام جعل لهم احلق يف اخلروج 
على بع�ص مقايي�ص كالمهم على نحو �سار فيه لل�ساعر ما لي�ص للناثر، 
ولذلك يحق  ا�سطرار،  باأنه مو�سع  النحاة  حيث و�سف مو�سعهم عند 
لهم ما ل يحق لغريهم »وال�سعر مو�سع ا�سطرار وموقف اعتذار، وكثريًا 
�سيغها  اأو�ساع  عن  املُُثل  فيه  وحُتال  اأبنيته  عن  الكلم  فيه  ُيحّرف  ما 
لأجله«)6(. وعلى هذا فاإن النحاة يحملون بع�ص جتاوزات ال�سعراء على 
ال�سعر ملا يف  يتعار�ص مع  النحوي قد  اأنها �سرورة �سعرية؛ لأن احلكم 
ال�سعر من التزام خا�ص قد يوؤدي اإىل اخلروج عن هذا احلكم النحوي 
، ولذلك فاإنهم ق�سموا احلكم النحوي اإىل رخ�سة وغريها، والرخ�سة 
يف احلكم النحوي تتعلق بال�سعر، فلل�ساعر اأن يحدث بع�ص التعديل يف 
»وال�سعراء  ُعدَّ خطاأً وحلنًا  واإل  يكون مبقدار  اأن  الذي يجب  الرتكيب، 
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ويوؤخرون،  مون  يقدِّ املق�سور،  املمدود وميدون  يق�سرون  الكالم  اأمراء 
ويومئون وي�سريون، يختل�سون وي�ستعريون، فاأما حلن يف اإعراب اأو اإزالة 

لكلمة عن نهج �سواب فلي�ص لهم ذلك«)7(.
وقد كان اهتمام علماء العربية بال�سعر عظيمًا لأن ال�سعر هو الذي 
التعبري  يف  طرائقهم  اإىل  واأر�سدهم  الف�سيح  العرب  كالم  لهم  مّثـل 
معاين  معرفة  يف  معينهم  كان  الذي  وهو  الرتكيب،  يف  واأ�ساليبهم 
الألفاظ، وهو الذي قد ا�ستدلوا به يف كل درا�ساتهم اللغوية وبنوا على 
هديه قواعدهم النحوية، وقد وجد املف�سرون يف األفاظه ما اأ�سعفهم يف 
اأن  مب�ستغرب  فلي�ص  ذلك  وعلى  الكرمي،  القراآن  األفاظ  معاين  معرفة 
ال�سعراء،  اآثار  وتعقب  ال�سعر  برواية  فائقة  عناية  العلماء  هوؤلء  يعتني 
على نحو ن�سطت فيه روايته منذ وقت لي�ص بالقريب اإذ كان لل�ساعر يف 

اجلاهلية جمموعة من الرواة يروون �سعره)8(.
ب�سبب  النا�ص  األ�سن  اإىل  اللحن  انتقل  الإ�سالم  جاء  وعندما 
اأخرى  مرة  ال�سعر  رواية  اإىل  العلماء  عاد  الأخرى  بالأمم  اختالطهم 
للتقعيد  م�سدرًا  ال�سعر  فيها  �سكل  التي  العرب  لغة  النا�ص  ليعلموا 
والتطبيق، وكان هم العلماء الأكرب هو معرفة القراآن الكرمي واحلديث 
النبوي معرفة متكنهم من فهم دينهم فهمًا �سحيحًا وتعليم النا�ص اأمور 
دينهم حتي يكونوا على ب�سرية من اأمرهم ، ولذلك فاإن العلوم الل�سانية 
للح�سول  ال�سعر  رواية  فكانت  الكرمي،  للقراآن  ن�ساأت خدمة  اإمنا  كافة 
وقد  الكالم،  ويقا�ص عليها  بها  ي�ستدل  التي  الف�سيحة  الن�سو�ص  على 
�شكل ال�شعر اأهم هذه الن�شو�ض التي اعتمد عليه� اللغويون واعتمدوا 
عليه اعتم�داً كبرياً، وامتد بحثهم فيه وتعمق حتى اإنهم كانوا ي�سربون 
اآباط الإبل بحثًا عن حتقيق بيت واحد من ال�سعر، مما يدل على اأهمية 
الأمر عندهم وجديتهم يف طلبه، وقد جتاوزت العناية به جمرد الرواية، 
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ال�سعر الأ�سلوبية حتى  العلماء على درا�سة خ�سائ�ص  فقد عكف بع�ص 
تعمق  وقد  الكالم،  تركيب  يف  واأ�ساليبهم  العرب  طرائق  النا�ص  ُيَعلِّموا 
الفن  هذا  ُعرف  وقد  وقوافيه،  ال�سعر  اأوزان  لي�سمل  العتداد  هذا 
بالعرو�ص، وقد اتفق العلماء على اأن الذي و�سع هذا العلم هو اخلليل 
بن اأحمد بن عمرو بن متيم)100-175هـ(  املعروف بالفراهيدي ، وهو 
اأئمة  من  وغريهما  والأ�سمعي  ل�سيبويه  اأ�ستاذًا  وكان  النحويني  اإمام 
العربية. وقد كانت للخليل بن اأحمد يده الطوىل يف و�سع العلوم الل�سانية 
كافة. وقد اأفاد يف ذلك من عقله الفذ وقدرته الفائقة على البتكار. فقد 
و�سع اأول معجم يف اللغة العربية وهو معجم )العني()9( الذي اأفاد يف 
ح�سره ملادة هذا املعجم من معرفته بعلم احل�ساب واملنطق وقد عرفت 
طريقته يف ح�سر املادة اللغوية بطريقة )التقليبات( كما اأنه اأفاد من 
معرفته بالأ�سوات وخمارج احلروف يف ترتيب هذه املادة اللغوية التي 
قام بح�سرها وهي تقوم بو�سع الكلمة يف باب اأعمق حروفها خمرجًا، 
اأتوا من بعده على نهجه يف ح�سر املادة  العلماء الذي  وقد �سار بع�ص 

اللغوية ويف ترتيبها يف خمتلف معاجمهم.
وقد ذكرت الرتاجم اأن اخلليل كان رجاًل عاقاًل حليمًا وقورًا وكان 
الدنيا وزخرفها ومباهجها وقد قيل عنه يف بع�ص امل�سادر:  زاهدًا يف 
فل�سني  على  يقدر  ل  الب�سرة  اأخ�سا�ص  من  خ�ص  يف  اخلليل  »اأقام 
واأ�سحابه ياأكلون بعلمه الأموال«)10(. وقد ُذكر عنه اأنه كان يقول: »اإين 
لأغلق عليَّ بابي فما يجاوزه همي«)11(. وقد قيل اإن عبداهلل ابن املقفع 
اجتمع مع اخلليل يف ليلة واأخذا يتحدثان اإىل الغداة فلما تفرقا قيل لبن 

املقفع: كيف راأيت اخلليل؟ قال: راأيت رجاًل عقله اأكرث من علمه)12(.
وكان اخلليل منهمكًا يف الخرتاع والبتكار حتى اآخر يوم يف عمره، 
اإىل  من�سرفًا  ذهنه  وكان  بامل�سجد  كان  اأنه  موته  �سبب  عن  ُذِكر  فقد 



احلسن املثنى عمر الفاروق
20

12
بر 

سم
دي

 - 
هـ

14
34

م 
حر

 م
، 3

3 
دد

لع
ا

145

جـــــذور

تقطيع بيت من ال�سعر فا�سطدم ب�سارية امل�سجد وهو غافل، فانكفاأ على 
ظهره فكان ذلك �سببًا يف موته. وقد جاء يف روايات اأخرى اأن اخلليل 
كان يفكر يف ابتكار طريقة يف احل�ساب ت�سّهل على العامة حيث مت�سي به 
اجلارية مثاًل اإىل البياع فال ميكنه ظلمها ودخل امل�سجد وفكره م�سغول 
ف�سدمته �سارية وهو غافل عنها بفكره فانقلب على ظهره فكانت �سبب 

موته. وذلك يف عام 175هـ)13(. 
وقد اختلف العلماء يف تعريف علم العرو�ص، ومن هذه التعريفات:

العرو�ص: »علم ُيعرف به �سحيح ال�سعر من فا�سده«)14(. 
العرو�ص: »هو ميزان ال�سعر به يعرف مك�سوره من موزونه«)15(. 

العرو�ص هو ميزان �سعر العرب ، وبه ُيعرف �سحيحه من مك�سوره 
»فما وافق �سعر العرب يف عدة احلروف ال�ساكن واملتحرك �سمي �سعرًا 

وما خالفه فيما ذكرناه فلي�ص ب�سعر«)16(.  
وعلى الرغم من اإجماع العلماء على اأن الوا�سع لعلم العرو�ص هو 
اخلليل، اإل اأنهم اختلفوا يف ال�سبب الذي من اأجله و�سع علم العرو�ص 
ما جاء  العرو�ص، ومن ذلك  بعلم  ت�سميته  �سبب  اأي�سًا يف  اختلفوا  كما 
ي�سبقه  علمًا مل  اهلل  يرزقه  اأن  دعا مبكة  اخلليل  اأن  امل�سادر  بع�ص  يف 
اإليه اأحد، فلما رجع من حجه فتح اهلل عليه بعلم العرو�ص)17(. وت�سيف 
من  �سيبويه  تلميذه  اأ�ساب  ما  اخلليل  على  �سق  قد  اأنه  امل�سادر  بع�ص 
الآفاق، فخرج  النحو وما حازه من �سهرة طبقت يف  توفيق يف مباحث 
حاجًا يدعو اهلل اأن يوفقه ل�سيء ينبه به فتقبل عليه النا�ص، فكان اأن فتح 
اهلل عليه بهذا العلم وهو يف مكة املكرمة. وهو زعم يرده ما ُعِرف  من 

اأن اخلليل كان رجاًل زاهدًا تقيًا ورعًا)18(.
وهناك زعم اآخر هو اأنه: »ل عن حكيم اأخذه ول على مثال تقدمه 
احتذاه واإمنا اخرتعه من ممر له بال�سفارين«)19( وهو كالم مردود اإذ 
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ل عالقة لهذا العلم قربه من املو�سيقى بوقع ال�سندان على املطرقة، كما 
اأن هذا الوقع مما ل ميكن اأن ينبه اإىل مثل هذا الفن مب�سطلحاته التي 

ل عالقة لها به)20(.
وهناك رواية اأخرى تقول: اإن اخلليل �سئل عن علم العرو�ص: »هل 
اأنا يف بع�ص  باملدينة حاجًا فبينما  اأ�ساًل ؟ قال: نعم مررت  له  وجدت 

م�سالكها اإذ نظرت اإىل �سيخ على باب دار وهو يعلم غالمًا وهو يقول:
نعم ل/نعم لل/نعم ل/نعم َلاَل* نعم ل/نعم لل/نعم ل/نعم لال

لهذا  تقوله  الذي  ما  ال�سيخ  اأيــها  لــه:  وقلــت  عليه  و�سلمت  فدنوت 
ال�سبي ؟

ي�سمى  عندهم  وهو  �سلفهم  عن  هوؤلء  يتوارثه  علم  هذا  فقال: 
التنعيم . فقلت: مل �سموه بذلك؟ فقال: لقولهم نعم نعم ، قال اخلليل 

فرجعت فاأحكمته«)21(.
وهذا الرواية اأي�سًا يردها اإجماع معا�سريه على اأنه اأول من و�سع 

هذا العلم.
واخلليل يف و�سعه لهذا العلم اإمنا قام  مبالحظة اأوزان �سعر العرب 
املوجودة اأ�ساًل فا�ستقراأها، واأحكم و�سعها وجعل لها الدوائر التي تخرج 
منها، فكان �سنيعه هذا هو الأ�سا�ص الذي اأ�سبح ميزانًا لل�سعر ول�سيما 
وقد  والخرتاع،  البتداع  يف  النهماك  دائم  كان  اخلليل  اأن  عرفنا  اإذا 
اأوزان  اتخاذ  نبهه على  الذي  ال�سرفية هو  بالأوزان  يكون علم اخلليل 

متاثلها يف قيا�ص ملفوظات ال�سعر ومقابلة مقاطعه. 
وكان اخلليل قد جتمعت لديه جمموعة كبرية من ال�سعر اجلاهلي 
رواية وحفظًا فطفق يدر�ص ذلك بدقة واإمعان نظر، ويجري املقارنات 
يرت�سيه،  يكن  مل  ما  ويطرح  الن�سو�ص  ويغربل  الأوزان  بني  املتعاقبة 

وبهذا اأمكنه و�سع قواعد علمه اجلديد.
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وقد اختلفت الروايات اأي�سًا يف �سبب ت�سمية هذا العلم )بالعرو�ص(، 
املكرمة(  )مكة  العرو�ص  معاين  من  اإن  قيل:  اأنه  ذلك  من  جاء  ومما 
هذه  العلم  هذا  على  اخلليل  اأطلق  ثم  ومن  البالد،  و�سط  لعرتا�سها 
اإن  اآخر يقول:  الت�سمية؛ لأنه رزق به يف مكة املكرمة)22(. وهناك راأي 
اأحد معاين العرو�ص يطلق على مامل ُيَر�ْص من النياق فكاأن اخلليل �سبه 
اأنه هو  اإ�سارة منه اإىل  ُيَر�ْص من الفنون مبا مل ير�ص من النوق  ما مل 
الذي را�سه)23(. وقد جاء اأي�سًا اأن العرو�ص �سمي بالعرو�ص؛ لأن ال�سعر 
يعر�ص عليه)24(. وقد اجته بع�سهم اإىل اأن الأمر على الت�سبيه بالبيت 
عر على  عر يحتوي على ما فيه كاحتواء بيت ال�سَّ عر؛ لأن بيت ال�سِّ من ال�سَّ

معانيه)25(.
األقت  قد  البادية  اأن  من  فيه  نحن  ما  يقارب  الراأي  هذا  ولعل 
باأثرها على  علم اخلليل هذا، و�سنالحظ فيما �سياأتي اأن اخلليل اأخذ 
اأ�سماء  من  ال�سعري  البيت  اأجزاء  على  اأطلقها  التي  م�سطلحاته)26( 
من  البيت  »اأن  امل�سادر  بع�ص  يف  جاء  حيث  عر  ال�سَّ من  البيت  اأجزاء 
ْعر يحتوي على َمْن  عر؛ لأن البيت من ال�سَّ عر م�سبه بالبيت من ال�سَّ ال�سِّ
اأبو العالء يف  اأح�سن  عر على معانيه. ولقد  ال�سِّ البيت من  فيه كاحتواء 

قوله:

بالأ�سباب  التفاعيل  التي تتكون منها  ولذلك �سمي اخلليل املقاطع 
والأوتاد ت�سبيهًا لها باأ�سباب اخلباء واأوتاده »و�سمى الن�سف من البيت 
عرو�سًا،  ال�سدر  يف  جزء  اآخر  و�سمى  عجزًا،  الآخر  والن�سف  �سدرًا، 
كان  وملا  و�سطه.  يف  املعر�سة  اخل�سبة  وهي  اخلباء،  بعار�سة  ت�سبيهًا 
اآخر جزء يف العجز ي�سبهها، من حيث كان كل واحد منهما اآخر اأجزاء 

امل�سراع، �سمي �سربًا، اأي: مثاًل«)27(. 

عروال�شعر يح�شن يف �شيئني رونقه عر اأو بيٍت من ال�شَّ بيت من ال�شِّ
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الذي  الراأي  ي  يقوِّ ما  ال�سابق  الن�ص  يف  ُذِكر  الذي  هذا  يف  وَلَعل 
وعرف  فيها  عا�ص  التي  البدوية  البيئة  من  اأفاد  اخلليل  اأن  اإىل  يذهب 
كل ما يتعلق به من اأوجه احلياة و�سورها ال�ساكنة واملحركة وما يتعلق 
بحركات الإن�سان فيها واأو�سافه يف ت�سمية هذه امل�سطلحات، مما مكنه 
من اأن يخلق نوعًا من العالقة بني امل�سطلح والبيئة اإذ اإن: »امل�سطلح 
لي�ص قالبًا لفظيًا خاليًا من منظومة معرفية اأو ثقافية منتزعة من البيئة 
التي ي�ستخدم فيها امل�سطلح ، ول يخفى اأن امل�سطلح الذي ل ينتمي اإىل 

بيئته ماديًا وثقافيًا هو م�سطلح دخيل«)28(.

الب�دية واأثره� يف م�شطلح�ت اخلليل:
يعترب اخلليل بن اأحمد الفراهيدي من العلماء املعلمني الذين اعتنوا 
بتعليم النا�ص العربية حـينما بـداأ اللحن يتطـرق اإىل األ�سـن الـنا�ص وهم 
اأ�ساليب  النا�ص  تعليم  العلماء  هوؤلء  َهمُّ  فكان  الكرمي،  القراآن  يقراأون 
العرب يف التعبري وطرائـقهم يف تركيب الكالم حتى يوؤدوا الن�ص القراآين 
الكرمي اأداء يخلو من التحريف واللحن، وعلى هذا فاإن هوؤلء املعلمني 
الف�سيـحة،  ال�سحيحة  العربية  الن�سو�ص  عن  البحث  اإىل  ان�سرفوا 
نطاقي  �سـملت  �سوابط  وهي  العـرب،  بكـالم  لالأخـذ  �سوابـط  وو�سـعوا 
التي  البادية  اإىل  باأنظارهم  اجتهوا  ذلك  وب�سبب  واملكان)29(  الزمان 
توؤثر  مل  ف�سيحة  �سحيحة  اللغوية  ب�سليقتها  حمتفظة  عندهم  لتزال 
اعتنوا  الذين  العلماء  وجوه  من  اخلليل  كان  وقد  الزمن،  عوامل  فيها 
بالبادية، الذين ق�سوا بها زمنًا طوياًل، وقد جاء يف بع�ص امل�سادر اأن 
اخلليل ق�سى اأربعني �سنة بالبادية ي�سمع كالم العرب، وقد �سئل اخلليل 
»من اأين اأخذت علمك هذا؟ فقال من بوادي احلجاز وتهامة«)30(، وقد 
همته،  وت�ساعف  قريحته  �سفاء  اإىل  بالبادية  ومكثه  اإقامته  طول  اأدى 
حيث ابتعد عن كل ما ي�سغله عن العلم ،وتفّرغ للعلم تفّرغًا تامًا ، ولعل 
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ابتداع اخلليل لهذه العلوم الل�سانية كان ثمرة لهذا التفرغ التام. وعلم 
العرو�ص الذي مل ي�سبق اإليه ومل يعقب عليه معقب فيه قد ا�ستقراأه من 
�سعر العرب، وقد تتبع الأوزان وو�سع الدوائر العرو�سية التي عليها مدار 
ال�سعر العربي، ولعل البيئة البدوية قد األقت بظاللها على م�سطلحات 
اخلليل العرو�سية، اإذ اإن كل م�سطلح كان ين�سح مبعامل البادية ابتداء 
من ا�سم هذا الفن الذي هو )العرو�ص(، فاإن كلمة العرو�ص تطلق يف 
بع�ص معانيها على الناقة التي مل ترّو�ص، اأو على الت�سبيه بعرو�ص البيت 
اأن  عر، فت�سمية هذا العلم منتزعة من بيئة بدوية قحة، ويبدو  ال�سَّ من 
اخلليل قد جعل من مظاهر احلياة يف البادية، و�سيلة تعليمية يقرب بها 
بدوية  روحًا  نفث يف م�سطلحاته  وقد  متعلميه،  اأذهان  اإىل  العلم  هذا 
البعري  �سورة  يف  فجعلها  التفاعيل،  ج�ّسد  اأنه  يالحظ  حيث  خال�سة، 
بالبرت  خلقته  ت�سوهت  الذي  الإن�سان  �سورة  يف  اأو  امل�سي،  اأعياه  الذي 
والقطع واخلرم وجدع الأنف، اأو اأن متّثل التفعيلة يف �سورة الكب�ص الذي 
لي�ص له قرن، وغري ذلك من امل�سطلحات ذات الت�سوير الدقيق، حتى 
التفاعيل - يف بادية حية تعج باخليام  اإىل هذه  لكاأننا - ونحن نتطلع 

والنا�ص واحليوان.
ولي�ص غريبًا اأن ياأتي اخلليل بهذه ال�سورة وهذا التج�سيد للتفعيلة، 
الرجل من  وملا كان  وتفرده يف كل فن،  بتفننه يف كل �سيء  فقد ُعرف 
العلماء املعلمني فقد اأفاد من ذلك يف اأن يعقد له لوحة ت�سويرية يّقرب 
بها م�سطلحاته لأذهان تالميذه، وتبدو هذه امل�سطلحات اأ�سبه ما تكون 
بالو�سيلة التعليمية الذهنية، فعلى حني يعمد العلماء واملعلمون اليوم اإىل 
ا�ستخدام و�سيلة اإي�ساحية مادية للتعليم، فاإن اخلليل قد ا�ستخدم و�سيلة 
اإي�ساحية ذهنية اعتمد فيها على معرفة النا�ص مبظاهر البادية واأ�سكال 
مكوناتها الطبيعية التي تتمثل يف الإن�سان وم�سكنه، وملب�سه، وحيواناته 
الأليفة التي يعي�ص منها، وتبدو عبقرية اخلليل يف اأن ي�سور م�سطلحاته 
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العرو�سية يف �سور هذه الأ�سكال واملناظر الرا�سخة يف اأذهان النا�ص، اإذ 
جنده، مثاًل، يجعل التفعيلة التي يحذف ثانيها و�سابعها ال�ساكنني)31(
مثل الدابة امل�سكولة حيث تربط الدابة من قوائمها الأربع ، وهي �سورة 
اأن �سورة الدابة  اإليه خا�سة  جت�سد التفعيلة يف ذهن الدار�ص وتقربها 

امل�سكولة �سورة ذهنية يعرفها الدار�ص ب�سهولة وي�سر.
وعلى ذلك ميكن للناظر يف م�سطلحات اخلليل يف علم العرو�ص 
اأن يجد �سورة البادية حا�سرة باإن�سانها وخيامها وحيوانها ، وميكن اأن 

نق�سم هذه امل�سطلحات بح�سب ما يف البادية ، على النحو التايل:
اأواًل: م�شطلح�ت م�شبهة ب�شورة امل�شكن:

معلوم اأن اأهل البادية يقيمون يف اخليام التي هي عبارة عن بيوت 
لأهل  املعروفة  النمطية  ال�سورة  وهي  احليوانات،  جلود  اأو  ال�سعر  من 
بها  يقرب  ذهنية  و�سيلة  ال�سورة  هذه  من  اخلليل  جعل  وقد  البادية، 
امل�سطلحات  عند  نقف  اأن  ميكن  ذلك  وعلى  هذا،  علمه  م�سطلحات 
التالية مما له تعلق ب�سكن البدو وننظر كيف ج�سدها اخلليل لكي ي�سور 

بها علمه هذا  وذلك على النحو التايل:
البيت:

عر قد ُمثِّل  وبيت البدوي هو خيمته، وعلى هذا فاإن البيت من ال�سِّ
عر وجعله اخلليل م�ستماًل على كل ما ي�ستمل عليه  ب�سورة البيت من ال�سَّ
العرو�ص   متعلم  ذهن  اإىل  ال�سورة  ليقرب  وذلك  ال�سعر،  من  البيت 
ال�سدر  هو  الأول  ال�سطر  �سطرين:  على  البيت  فجعل  الوقت،  ذلك  يف 
مبقاطعها  )التفاعيل(  املو�سيقية  الوحدات  ووزع  العجز،  هو  والأخري 
فجعل  اخليمة،  يف  متاعه  البدوي  يوزع  مثلما  البيت  داخل  املختلفة 
التفعيلة الأخرية من امل�سراع الأول هي العرو�ص والتفعيلة الأخرية من 
امل�سراع الثاين هي ال�سرب ، وما عدا ذلك من تفاعيل ح�سو)32(. وذلك 

على ال�سكل التايل:
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موؤخرته،  وال�سرب  ال�سعر،  البيت من  عار�سة  فهي  العرو�ص:  اأما 
وال�سبب  الوتد  التفعيلة  واحلبال، حيث جند يف  بالأوتاد،  البيت  ويثبت 
على نحو ما تقدم فالأ�سباب والأوتاد تتوزع داخل التفاعيل املكونة لبيت 
عر. وبهذا ا�ستطاع اخلليل اأن ي�سور لنا البيت  ال�سعر توزعها يف بيت ال�سَّ
التفاعيل  مواقع  تخيل  من  املتعلم  ميكن  جت�سيدًا  ويج�سده  ال�سعر  من 
لديه،  املعروفة  الذهنية  الو�سيلة  على  اعتمادًا  البيت  داخل  وتوزعها 

وميكن ح�سر امل�سطلحات املتعلقة بالبيت من ال�سعر يف الآتي:
العرو�ص: وهي اآخر تفعيلة من �سدر البيت)33(، فقد جاء يف بع�ص 
عر؛  امل�سادر: »واعلم اأن العرب �سّبهت البيت من ال�سعر بالبيت من ال�سَّ
ال�سعر على معانيه،  ال�سعر يحتوي على من فيه كاحتواء بيت  لأن بيت 
ف�سموا اأ�سغر جزء يف ال�سطر الأول من البيت عرو�سًا، ت�سبيهًا بعار�سة 
العلم  هذا  �سمي  ولذلك  و�سطه؛  يف  املعرت�سة  اخل�سبة  وهي  اخلباء، 

عرو�سًا لكرثة دوره فيه «)34(.
ال�شرب: اآخر تفعيلة يف عجز البيت)35(.

احل�شو: جميع التفاعيل ما عدا العرو�ص وال�سرب)36(.
ال�شدر: هو امل�سراع الأول من البيت)37(.

�سدر  له  اخلباء  اإن  اإذ   ، البيت  من  الأخري  امل�سراع  هو  العجز: 
ال�سعر ، وعلى ذلك اتخذه اخلليل  وعجز، وهي �سورة فيها �سبه ببيت 

وا�سطلح عليه للدللة على اجلزء الأخري من بيت ال�سعر.
ق�سمني:  اإىل  العرو�سيني  عند  ال�سبب  وينق�سم  واالأوت�د:  االأ�شب�ب 
�سبب خفيف، وهو ما تكون من متحرك ف�ساكن و�سبب ثقيل: ما تكون 
من متحركني: »وال�سبب على �سربني: خفيف وثقيل، فاخلفيف متحرك 

فعولن / فعولن / فولن/ فعولن
ــعــرو�ــض ـــ ـــ ـــ ـــــو/ الـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ احلــ�ــشـــ

فعولن/ فعولن/ فولن/  فعولن
ـــــ�ــشــرب احلــ�ــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو/ الـــ
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لي�ص  متحركان  الثقيل:  وال�سبب  وعن...  وِمْن،  َمْن  نحو:  �ساكن،  بعده 
اأو  احلبل  »هو  اللغة  يف  وال�سبب  وبك()38(.  لك  نحو:  �ساكن،  معهما 

اخليط اأو �سبيب الفر�ص«)39(.
وهو  مفروق،  وتد  �سربني)40(:  على  عندهم  فكذلك  الوتد  اأما 
متحركان يتو�سطهما �ساكن، نحو: )َقاَل(، ووتد جمموع ، وهو متحركان 
يليهما �ساكن نحو: )على(، جاء يف القامو�ص املحيط: »الَوَتُد، بالفتح، 
وبالتحريِك، ككِتٍف ماُرزَّ يف اْلأَْر�ِص اأو احلاِئِط من َخ�َسٍب، وما كان يف 

الَعرو�ِص على َثالَثِة اأْحُرف«)41(.
الأ�سباب  املتمثلة يف  العرو�سية  املقاطع  التفاعيل من هذه  وتتكون 
والأوتاد والفوا�سل، فعلى �سبيل املثال، تتكون )مفاعيلن( من وتد ثقيل 
خفيف. ف�سبب  جمموع  وتد  من:  )فعولن(  وتتكون  خفيفني،  ف�سببني 
وهكذا تتكون التفاعيل من هذه الأ�سباب والأوتاد ول يخفى ما يف هذه 
امل�سطلحات من ت�سوير ح�سي ميكن املتعلم من معرفتها، فقد »�سبهوا 
الأ�سباب والأوتاد التي ترتكب منها باأ�سباب اخلباء واأوتاده لثبات الأوتاد 
الزحاف  من  لها  يعر�ص  مبا  الأحوال  اأكرث  يف  الأ�سباب  وا�سطراب 

والختالل«)42(.

القطع:
اأن  اإل  ال�سعر  ببيت  مبا�سرة  ب�سورة  متعلقًا  يكن  مل  واإن  والقطع 
وقوعه على الوتد جعل بينه وبني البيت من ال�سعر ن�سبًا حيث اإن »القطع 
هو حذف �ساكن الوتد املجموع وت�سكني ما قبله«)43(، وذلك على النحو 

التايل:
فاعالتن  ]حمذوفة[         فاعال= )فاعلْن( ]مقطوعة[         فاعْل = َفْعُلْن.
له بقطع  ت�سبيهًا  الت�سمية: »�سمي بذلك  الدمنهوري يف وجه  يقول 

الوتد مثاًل ، وهو اأخذ �سيء من طرفه ، امل�سمى يف اللغة قطعًا«)44(. 
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ومما يلحق بهذا الت�سوير والت�سبيه املتعلقني ب�سكن البادية هو اأن 
بع�ص امل�سطلحات يكون الأمر فيها ت�سبيهًا ببع�ص ما ي�ستخدم يف هذا 

ال�سكن من اأو اآٍت واأدوات، فمن ذلك:
1. الإكفاء: وهو من عيوب القافية ويكون باختالف حرف الروي واأكرث 

بني  املعاقبة  هو  ال�سعر  »الإْكَفاُء يف  املت�سابهة  يكون يف احلروف  ما 
الراء والالم، اأو النون وامليم«)45(. ومن ذلك قول ال�ساعر:

  لياأتي قوله بعد ذلك:

3. الرمل: وهو اأحد البحور ال�سعرية املعتربة عند العرب، ويتكون هذا 

الوزن بتكرار )فاعالتن( �ست مرات، ومفتاحه عند العرو�سيني:

والإكفاء ماأخوذ لغة من »كفاأت الإناء اإذا قلبته فهو مكفوء ، �ُسمي 
به العيب املذكور ؛ لأن ال�ساعر قلب الروي عن طريقه املاألوف«)46(.

ق�سيدة  يف  �سم  اإىل  ك�سر  من  الروي  حركة  اختالف  وهو  الإقواء:   .2
واحدة ، وهو من العيوب املتعلقة بالقافية ، اإذ املطلوب يف ان�سياب 
عنه  تخرج  ل  واحد  بنمط  تكون  اأن  ومو�سيقاها  القافية  �سوت 
اأبيات  الأمر على ذلك يف  اأن يكون  ينبغي  الروي مك�سورًا  فاإذا كان 
الق�سيدة كافة ؛ فاإذا خالف ال�ساعر هذا الك�سر ف�سم الروي يكون 
مبعنى  قوي  حبل  قولهم:  من  ماأخوذ  »وهو  احلبل  يف  كالقوة  ذلك 
خمتلف القوى بال�سم، اأي: الطاقات ، من عدم اإحكام فتله باأن تفتل 
ُجمعت  اإذا  ثم  الي�سار،  على  والأخرى  اليمني  على  الطاقتني  اإحدى 
ي العيب املذكور  بينهما ل ينفتل هذا احلبل للمخالفة بل ينفك. �ُسمِّ
يف املنت بذلك ملا فيه من املخالفة، بني القافيتني«)47(. ومما جاء من 

ذلك قول ال�ساعر)48(:

ــُدْغ ــحــِت مــن �ش�لفٍة ومــن �ــشُ ُقــبِّ

مغتدي اأم  رائــــح  مــيــة  اآل  اأمــــن 

اأن رحــلــتــنــ� غـــداً الــــبــــوارح  زعــــم 

ـــُدغ ـــيـــِة �ـــشـــبٍّ يف �ـــشُ كـــ�أنـــهـــ� ُكـــ�ـــشْ

مــــــزوِد وغــــــري  زاد  ذا  عــــجــــان 

وبــــذاك خــرنــ� الــغــراب االأ�ــشــوُد
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َي بالرمل لدخول اأ�سبابه يف اأوتاده حيث تتكون التفعيلة من  وقد �ُسمِّ
التفاعيل،  ف�سبب خفيف، وهكذا يف جميع  فوتد جمموع،  �سبب خفيف 
وكون الأ�سباب داخلة يف الأوتاد، يجعله �سبيهًا بال�سرير اأو باحل�سري الذي 
ُن�سج، ورمل ال�سرير اأو احل�سري رماًل اإذا زينه باجلوهر ونحوه)50(. فاإذا 
تخيلنا �سورة الق�سيدة وهي تتكون من تكرار هذه التفعيلة )فاعالتن 
= ا5اا5ا5( ونظرنا يف تداخل اأ�سبابها يف اأوتادها فهي تبدو يف جمملها 

كما ذكر كاحل�سري اأو ال�سرير الذي ُن�سج. 
اللغوي  هكذا عقد لنا اخلليل �سورة ذهنية ربط فيها بني املدلول 
واملدلول ال�سطالحي لهذه الكلمات ، و�سكل لنا �سورة بدوية عامرة بكل 

ما يف  البادية من حياة.

م�شطلح�ت م�شبهة ب�شورة االإن�ش�ن:
عمد اخلليل اإىل ت�سمية بع�ص امل�سطلحات العرو�سية باألفاظ ذات 
مدلول ي�سبه حالة الإن�سان عندما يعرتيه تغيري معني، وهي �سورة حاول 
فيها تقريب م�سطلحاته اإىل اأذهان دار�سيه، ذلك اأنه وجد يف الت�سبيه 
التفعيلة عندما  تقرب �سورة  و�سيلة ذهنية  بالإن�سان يف موا�سع معينة 
ذلك،  نتبني  اأن  امل�سطلحات  هذه  بتتبع  وميكن  التغيري.  هذا  يعرتيها 

وامل�سطلحات هي:

الوقـــ�ض:
وهو حذف الثاين املتحرك من اجلزء متفاعلن ، ويدخل بحر الكامل 
فقط)51(. اأو هو حذف ثاين التفعيلة امل�سمرة وذلك على ال�سكل التايل:
ُمَتَفاِعُلن ]م�سمرة[       مْتفاعلن = ُم�ْسَتْفعلن ]موقو�سة[        ُمَتْفِعُلْن = مفاعلن.
الدابة  براكب  لها  »ت�سبيهًا  باملوقو�سة  التفعيلة  هذه  �سميت  وقد 
الذي ي�سقط عنها فتوق�ص عنقه اأي تندق«)51(. وجاء يف العني للخليل: 

ف�عاتن ف�عاتن ف�عاتن)49(َرَمـــــــل االأبــــحــــر يــــرويــــه الــثــقــ�ت
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»وق�ص: الَوْق�ُص: ق�سر يف العنق، كاأنه رد يف جوف ال�سدر، فهو اأْوَق�ُص 
ورمبا  �سديدًا  غمزًا  غمزته  َوْق�سًا:  راأ�سه  ُت  َووَق�سْ َوْق�ساُء.  والأنثى 
اندقت منه العنق«)52(. وقد جاء يف بع�ص امل�سادر: »ووجه الت�سمية اأن 

احلرف الثاين مبنزلة عنق احليوان«)53(.
وجاء عند بع�سهم الوق�ص ك�سر العنق)54(. فاإذا نظرنا اإىل �سكل 
التفعيلة بعد حذف ثانيها املتحرك يتبني لنا ال�سبه بينها وبني الإن�سان 
الذي اندق عنقه اأو الذي ق�سر عنقه ِخْلقًة، حيث تبدو التفعيلة اأق�سر 

مما كانت عليه.

العق�ض:
العق�ص وهو حذف امليم من )مفاعيل( فيبقى )فاعيل( ينقل يف 

التقطيع اإىل )مفعول()55(. وذلك على النحو التايل:
مفاعيلن ]معقو�سة[           فاعيلن وتنقل اإىل: مفعولن.

والعق�ص هو اللتواء ، يو�سف به �سعر املراأة)56(.

اخلرم:
هو حذف اأول الوتد املجموع يف �سدر امل�سراع الأول اأو الثاين)57(.

فعولن ]خمرومة[            عولن وتنقل اإىل: َفْعُلْن.  
مقدم  يقطع  اأن  الأنف  يف  وهو  جميعًا،  والأذن  الأنف  يف  »اخلرم 
منخر الرجل واأرنبته بعد اأن يقطع اأعالها حتى ينفذ اإىل جوف الأنف، 

يقال رجل اأخرم بني اخلرم«)58(. 
هذه  بها  ف�سور  اخلليل  اإليها  عمد  العني  تخطئها  ل  �سورة  وهي 
التفعيلة التي تنق�ص من اأولها بحذف اأول حرف فيها ، فتبدو كالرجل 
من  جملة  امل�سطلح  هذا  منوال  على  وتاأتي  اأنفه،  اأعلى  قطع  الذي 
من  طرف  قطع  وقد  بالإن�سان  الت�سبيه  يف  معه  ت�سرتك  امل�سطلحات 

اأطرافه، ومن هذه امل�سطلحات:
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وا�ستاأ�سله  قطعه  �سلمه  من  وجاء  مفعولت،  وتد  اإ�سقاط  ال�سلم:   - اأ 
وغلب ا�ستعماله يف الأنف والأذن)59(، وذلك وفقًا لل�سكل التايل:

َمْفُعولت ]م�سلومة[          َمْفُعو وتنقل اإىل: َفْعُلْن.
ووا�سح من وجه الت�سمية اأن التفعيلة حني يحذف منها الوتد املفروق 
من اآخرها ت�سري كال�سيء امل�ستاأ�سل، وت�سبيه التفعيلة يف ذلك بالإن�سان 
الذي ا�ستئ�سلت اأنفه اأو اأذنه مما ميكن اأن يقربها اإىل الفهم والت�سور. 
يداه)60(،  قطعت  الذي  واملخبول  والطي.  اخلنب  اجتماع  اخلبل:   - ب 

وذلك وفقًا لل�سكل التايل:
. م�ستفعلن  ]خمبولة[       ُمِتْفِعُلن  ]مطوية[        ُمَتِعُلْن = ِفَعَلنُتْ

للتفعيلة خمبولة؛  التفعيلة جعلها كاملخبول »ويقال  فنق�ص حروف 
ف�سدت  الذي  احليوان  اأ�سبهت  حرفيها  على  ت�سلط  ملا  الزحاف  لأن 

اأع�ساوؤه ف�سقطت«)61(.
الذي  هو  والأثرم  املقبو�سة.  فعولن  على  يدخل  خرم  هو  الرثم:   - جـ 

قطعت �سنه من اأ�سلها)62(، وذلك وفقًا لل�سكل التايل:
فعولن  ]مقبو�سة[          فعوُل ]خمرومة[          عوُل = فْعُل.

القطع  اأ�سله هو  »وال�سرت يف  والقب�ص)63(.  ال�سرت: اجتماع اخلرم  د - 
وال�سق ويكون لل�سفة ال�سفلى وجفن العني«)64(، وذلك وفقًا لل�سكل 

التايل:
مفاعيلن  ]خرم[          فاعيلن  ]مقبو�سة[          فاعلن

ومن �سور الإن�سان ما يكون عليه يف بع�ص حركته، �سواء اأكان ذلك 
هذه  اخلليل  يغفل  ومل  البادية.  اإن�سان  �ساأن  راكبًا  اأْم  راجاًل  م�سيه  يف 
ال�سورة الدللية فعقد بينها وبني م�سطلحاته عالقة، ومن ذلك ما يلي 

من م�سطلحات:
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الردف:
وهو حرف مد األف اأو واو اأو ياء  يكون قبل الروي مبا�سرة ل يف�سل 
َي الردف ردفًا؛ لأنه ملحق يف التزامه وحُتّمل  بينهما فا�سل» واإمنا �ُسمِّ
وملحق  يليه  لأنه  للراكب؛  الردف  جمرى  فيجري  بالروي،  مراعاته 

به«)65(. 

االإيط�ء:
والإيطاء من عيوب القافية، اإنَّ الأ�سل اأن ينوع ال�ساعر يف كلمات 
القافية. فاإذا تكررت  »القافية يف ق�سيدة واحدة ؛ مبعنى واحد كالرجل 
والرجل  نكرة،  رجل  نحو:  اإيطاء  يكن  مل  ملعنيني  كان  فاإن  والرجل، 
معرفة، وذهب مبعنى الفعل، وذهب مبعنى اجلوهر. واأ�سل الإيطاء اأن 
يطاأ الإن�سان يف طريقه على اأثر وطء، فيعيد الوطء على ذلك املو�سع، 

فكذلك اإعادة القافية وهو من هذا«)66(.
فقد جعل تكرار كلمة القافية مبثابة اأن يعيد الإن�سان وطء اأثر غريه. 
جماًل  وتعب  مر�ص  من  الإن�سان  يعرتي  مما  اخلليل  جعل  وكذلك 

لت�سبيه م�سطلحاته فربط بني املدلولني ، ومن هذه امل�سطلحات:

اأ -  العلة:
يف  والأوتاد  الأ�سباب  على  يدخل  والنق�سان  بالزيادة  »تغيري  وهي 
جمعها  والعلة:  الق�سيدة،  اأبيات  جميع  يف  ويلتزم  وال�سرب،  العرو�ص 
وجه  ولعل  واخللل،  املر�ص  والعلة:  اأعالل،  العلل  وجمع  وعلل،  عالت 

الت�سمية اأن يف العلة اإخالًل بالتفعيلة«)67(.

ب -  الر�ض:
والر�ص من حركات القافية، وهو »الفتحة قبل األف التاأ�سي�ص األبتة، 
َواحْل(، ونون )امَلَناِزْل( )...( واأُِخذ من الر�ص من  نحو فتحة واو )الرَّ



أثر البيئة البدوية في مصطلحات اخلليل العروضية

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

158

جـــــذور

اأولها، و�سميت هذه الفتحة ر�ّسًا؛ لأنه اجتمع فيها التقدم  اأي:  احلمى، 
واخلفاء «)68(، ت�سبيهًا بذلك ال�سعور اخلفي الذي يح�سه الإن�سان قبل 

اأن تتمكن احلمى من ج�سده.

جـ -  املنهوك:
وهو البيت الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، ويقع يف بحر الرجز واملن�سرح، 
ي بذلك؛ لأنا حذفنا ثلثيه فنهكناه باحلذف، والنهك املبالغة  »واإمنا �ُسمِّ

يف كل �سيء«)69(.  
هكـذا وظـف اخلـليـل �سـورة الإنـ�سـان، فجعـل من هذه الـ�سـورة يف 
تغـيري.  من  التفـعـيلة  يـعـرتي  مـا  بـها  يو�سـح  و�سـيلة  اأ�سـكالها  خمـتـلف 
اإليه اخلليل من  ما عمد  امل�سطلحات  اإىل هذه  الناظر  ول يخفى على 
معه  تر�سخ  جت�سيدًا  وج�سدها  روحًا،  فيها  فنفخ  لها،  وجت�سيم  جت�سيد 
يف ذهن املتعلم. يقول اأحد الباحثني: »ول يخفى اأن اجتماع الت�سوهات 
مقطوع  وجهًا  يج�سدان  اللذين  والرثم  اخلرم  عن  الناجمة  اخللقية 
للنف�ص  وانقبا�سًا  نفورًا  ي�سبب  ال�سن  اأو مك�سور  الأذن  اأو مثقوب  الأنف 
اخلرم  اجتماع  من  العرو�سيني  نفور  يناظر  النفور  وهذا  الإن�سانية، 

والثلم يف التفعيلة )فعولن(«)70(.

ث�لث�ً: م�شطلح�ت م�شبهة ب�شورة الثي�ب:
الثياب من الأ�سياء املاألوفة لدى النا�ص ، ولها عندهم مكانة خا�سة، 
وقد وجدت  على مر الع�سور اهتمامًا كبريًا لدى العامة واخلا�سة، وعلى 
النا�ص، فجعل  الثوب يف ذهن  اأفاد من ر�سوخ �سورة  فاإن اخلليل  ذلك 
مما يحدثه فيها النا�ص من تذييل وكف وطي �سورة ي�سبه بها ما يعرتي 
التفاعيل من تغيريات يحدثها ال�سعراء، وجعل التفعيلة يف بع�ص �سورها 
ماثلة يف ذهن  وهي �سورة  عليه جزء،  زيد  الذي  اأو   ، املقطوع  كالثوب 
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النا�ص جميعًا مما يجعل وجه ال�سبه بينها وبني التفعيلة مما ميكن اأن 
ي�ستظهره الدار�ص ، ومن هذه امل�سطلحات:

اخلنب: »وهو زحاف موؤداه حذف احلرف الثاين ال�ساكن«)71(، وهو 
ثني جزء من الثوب وخياطته ليق�سر)72(. وذلك على ال�سكل التايل:

فاعلن  ]خمبونة[           َفِعُلْن
اأحرف  الذي حدث يف  التقلي�ص  اأعاله،  ال�سكل  ووا�سح من خالل 
هذه  من  اخلليل  اأفاد  وقد  تقلي�سه.  مت  الذي  كالثوب  َبَدْت  التفعيلة 
ال�سورة يف تقريب فكرة حذف الثاين ال�ساكن وما تكون عليه التفعيلة 

حني يحذف ثانيها. 
من  نوعًا  كونها  عن  تخرج  ل  م�سطلحات  ال�سورة  بهذه  وتلحق 
ومن  التفعيلة،  اأحرف  من  حرف  بحذف  فيها  التغيري  يكون  التقلي�ص 

ذلك:
اأ - الكف: وهو اإ�سقاط ال�سابع ال�ساكن من التفعيلة)73( فتكون كالثوب 

تعهده �ساحبه بالكف  ليق�سر، وذلك كاملثال التايل:
مفاعيلن  ]حمذوفة[           مفاعيُل

ومعلوم اأن التقلي�ص اإمنا يكون يف ان�سياب ال�سوت بالتفعيلة، حيث 
يوؤدي حذف احلرف الثاين ال�ساكن اإىل تقلي�ص امتداد هذا ال�سوت من 
)فاعلن( اإىل )فعلن( وبذلك يبدو �سوت التفعيلة ق�سريًا كالثوب الذي 
حينًا  ر  الِق�سَ ويكون  اخلطي  التفعيلة  ب�سكل  تتعلق  �سورة  وهذه  قل�ص، 

التلفظ ب�سوتي الفعلي اأي�سًا.
ب - الطي: حذف الرابع ال�ساكن)74(. ت�سبيهًا لها بالثوب الذي يطوى، 

وذلك كال�سكل الآتي:
ُم�ْسَتْفِعُلْن  ]مطوية[           ُم�ْسَتِعُلْن = ُمْفَتِعُلْن
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ُيزاد عليه كي يطول، وهو عك�ص  اأن  اأي�سًا  الثوب  ومما يكون عليه 
ما تقدم، وقد جعل اخلليل ذلك �سورة �سبه بها تفاعيله حني تعرتيها 
وعلى ذلك  ُيذّيل.  الثوب حني  وبني  التفعيلة  الزيادة، وخلق عالقة بني 
فاإن �سوت اجلزء )التفعيلة( يطول بزيادة املقطع العرو�سي عليها، ومن 

هذه امل�سطلحات التي يحمل فيها اجلزء الزيادة:

اأ -  التذييل:
التفعيلة)75( اآخر  يف  املجموع  الوتد  على  �ساكن  حرف  زيادة  وهو 

وذلك كال�سكل التايل: 
متفاعلن  ]مذّيلة[         متفاعالْن

ب -  الرتفيل:
الزيادة  نوع من  اأي�سًا  اإنه  اإذ  التذييل،  هو م�سطلح ل يختلف عن 
يرفل  الذي  كالثوب  التفعيلة  معه  فتبدو  احلروف  من  اأكرث  بعدد  ولكن 
اآخر  خفيف  �سبب  بزيادة  يكون  والرتفيل  طوله،  لفرط  �ساحبه  فيه 

التفعيلة)76(. وذلك كال�سكل التايل:
متفاعلن  ]مرفلة[           متفاعالتن.

جـ - الت�شبيغ
كالثوب  تبدو  حتى  التفعيلة،  اآخر  يف  �ساكن  حرف  بزيادة  وذلك 

ال�سابغ، وذلك كال�سكل التايل:
اْن = فاعالتاْن غة[             فاعليَّ فاعالتن  ]م�سبَّ

يف  زيادة  اأو  حذف  لها  يعر�ص  حني  التفعيلة  اخلليل  �سّور  هكذا  
بع�ص اأحرفها، فاأخذ من بيئته �سورة �سبه بها التفعيلة حني يحذف منها 

اأو يزاد عليها، جاعاًل من الثوب ممثاًل لهذه ال�سورة.
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رابع�ً: م�شطلح�ت م�شبهة ب�شورة احليوان:
وجد احليوان حظه اأي�سًا من الت�سبيه والتمثيل، حيث �سبه اخلليل 
على  باحليوان   - التغيري  من  �سرب  يعرتيها  عندما   - التفاعيل  بع�ص 
البادية،  اأهل  ياألفه  ما  اأكرث  اأن احليوان  للنظر  والالفت  معّينة،  �سورة 
قطع  التي  الدابة  اأو  اأعيا  اإذا  كالبعري  عنده  التفعيلة  كانت  ذلك  وعلى 

ذنبها، اأو ال�ساة التي ل قرن لها، وغري ذلك،  ومن هذه امل�سطلحات:

الزحــ�ف:
»تغيري باحلذف اأو الت�سكني ، يدخل على احلرف الثاين من ال�سبب 

اخلفيف اأو ال�سبب الثقيل«)77(. وهو من زحف البعري اإذا اأعيا)78(.

ال�شكل:
اأي حذف الثاين وال�سابع ال�ساكنني)79(، هو »من  وهو خنب وكف. 
�سكلت الدابة اإذا قيدتها ب�سد قوائمها الأربع ، بحبل ، ف�سبه به حذف 

اآخر اجلزء«)80(.   
فاعالتن  ]م�سكولة[         فعالتن       ]مكفوفة[        فعالُت.

الثاين  املد  ال�سائت بحرف  فيه  اأن ميتد  ال�سوت عن  تقييد  ولعل 
الوقف  والتي هي حمل  النون،  وهو  ال�سابع  ثم حذف  من )فاعالتن(، 
فينقطع ال�سوت قبلها ويوقف على التاء )فاعالُت(، حيث يبدو ال�سوت 

مقيدًا على نحو ي�سبه معه ما ذكر من �سكل الدابة.

الع�شب:
النحو  على  وذلك  املتحرك،  اخلام�ص  ت�سكني  موؤداه  زحاف  هو 

التايل:
مفاعلنت  ]مع�سوبة[           مفاعْلنت
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ولواه  طواه  اأي:  ع�سبًا  يع�سبه  ال�سيء  ع�سب  من  الت�سمية  ووجه 
و�سده، ويعود  اإىل اأن التفعيلة» ملا �سكن خام�سها امتنع عن احلركة ، فهو 

كاحليوان املقيد املمنوع من احلركة«)81(.

 الع�شب:
الأع�سب هو الذي  ذهب اأحد قرنيه)82(، والع�سب هو خرم يدخل 

مفاعلنت ال�ساملة)83(، وذلك على النحو التايل:
ُمَفاَعَلنُت  ]خمرومة[           َفاَعَلنُت  تنقل اإىل: مْفتعلن

 البرت:
اجتماع احلذف والقطع)84(، والبرت يكون بقطع الذنب وغريه)85(. 

وتكون فيه التفعيلة على النحو التايل:
فاعالتن  ]حمذوفة[           فاعال=)فاعلْن( ]مع�سوبة[            فاعْل= َفْعُلْن.

اجلمم:
له  يكن  مل  الذي  هو  الأجم  والكب�ص  العظم،  حول  اللحم  كرثة  هو 
قرن)86(. واجلمم عند العرو�سيني، حذف امليم من )مفاعلن( وتبقى 

فاعلن)87(: على النحو التايل: 
مفاعلن  ]جماء[         فاعلن.

اخلزم:
ال�سطر غالبًا، وقد يكون يف  اأول  اأحرف يف   زيادة ما دون خم�سة 
اأول ال�سطر الثاين، لكن بحرف اأو بحرفني فقط، وهو قبيح)88(. وجاء 
»اخَلَزُم،  اخلزام،  اأنفه  على  املو�سوع  بالبعري  ت�سبيهًا  امل�سطلح  هذا 
وباملدينة  َخَزَمٌة.  الواحدة  احلبال،  حلائه  من  ُيتََّخُذ  �سجر  بالتحريك: 
وهي  باخِلزاَمِة،  البعري  وَخَزْمُت   )...( امنَي  اخَلزَّ �ُسوُق  لها  يقال  �ُسوٌق 

َحْلقة من �سَعر جُتعل يف وَترة اأنِفه، ُي�َسدُّ فيها الزمام«)89(.
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اجلذذ:
النحو  على  وذلك  التفعيلة)90(،  اآخر  من  املجموع  الوتد  هو حذف 

التايل:
اء[         متفا = َفِعُلْن . متفاعلن ]حذَّ

يقول الدمنهوري: »وهو لغة القطع ، ويطلق على ق�سر الذنب«)91(.
وعلى ذلك فاإن التفعيلة عندما حتذ ت�سري �سبيهة بالدابة الق�سرية 
الذنب ولعلنا لو نظرنا اإىل �سكل التفعيلة اأعاله لتبني لنا ذلك ، فمتفاعلن 

ت�سري فعلن ، وتبدو مثل ت�سبيههم لها بالدابة.
وجتد �سورة احليوان يف م�سيه وقيامه من حيث الإ�سراع والإبطاء، 
اأ�سوات  وو�سف  العرو�سية  م�سطلحاته  لت�سبيه  مكانًا  اخلليل،  عند 

التفاعيل والقوايف ، ومن ذلك امل�سطلحات التالية:
اأَعجازها.  يف  الإبل  ي�سيب  »داء  َجُز:  الرَّ الل�سان  يف  جاء  الرجز: 
ثاَر  اأَو  القيام  اأَراد  اإِذا  َفْخذاه  اأَو  البعري  ِرْجُل  ت�سطرب  اأَن  َجز:  والرَّ
َجُز: اْرتعاٌد ي�سيب البعري والناقة يف اأَفخاذهما  �ساعًة ثم تـنب�سط. والرَّ
وموؤخرهما عند القيام وقد َرِجَز َرَجزًا وهو اأَْرَجُز والأُنثى َرْجزاء وقيل 
اإِلَّ بعد  َت�ْسَتِقلَّ  كها مل  اإِذا نه�ست من َمرْبَ : ناقة َرْجزاء �سعيفُة الَعُجِز 
َنْه�ستني اأَو ثالث )....( ويقال ناقة رجزاء اإذا اأرادت النهو�ص، فلم تكد 
اأو ارتعا�ص �سديد. ومنه �سمي الرجز من ال�سعر  اإل بعد ارتعاد  تنه�ص 
ثم  �سببان  اأجزائه  ابتداء  �سعر  والرجز  وقلة حروفه.  اأجزائه،  لتقارب 
وتد ، وهو وزن ي�سهل يف ال�سمع، ويقع يف النف�ص«)92(، وبحر الرجز يقوم 

على تكرار )م�ستفعلن( ثالث مرات يف كل م�سراع ، ومفتاحه:

وقد اختلف فيه ، فزعم بع�سهم اأنه لي�ص ب�سعر، غري اأن اخلليل ذكر 
الوتد  وتاأخر  اخلفيفني  ال�سببني  تقدم  اأن  ويبدو  �سحيح)93(.  �سعر  اأنه 

ي�شهل بــحــر  االأرجــــــ�ز  اأبـــحـــر  م�شتفعلنيف  م�شتفعلن  م�شتفعلن 
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املفروق، جعل التفعيلة ت�سبه الناقة ال�سعيفة العجز فجعل اخلليل ذلك 
و�سفًا لهذا البحر، تقريبًا به اإىل اأذهان متعلمي عرو�سه.

الهزج:
�َسى بالدف  الهزج نوع من الغناء اخلفيف الذي يرق�ص عليه، ومُيْ
واملزمار فُيطِرب وهو غناء احلفالت عند عرب اجلاهلية الذين اختاروه؛ 

لأنه ي�ساعد على احلركة«)94(.
اأ�سل وزن هذا البحر كما يلي:

مفت�حه:

ولعل  وو�سعها)95(.  القوائم  وقع  و�سرعة  اخلفة  اللغة  يف  والهزج 
اأجزائه  الوزن جعل له هذه اخلفة، ف�سّبه بذلك يف  اأجزاء هذا  تقارب 

و�سرعة النتقال منها لتقاربها، كتقارب قوائم الفر�ص يف �سريه.

املتك�و�ض:
غري  ال�سورة  يف  وجد  حيث  بالقافية،  يتعلق  لقب  امل�سطلح  وهذا 
الطبيعية مل�سي الناقة، اإذا م�ست على ثالث قوائم، وهي �سورة يو�سح 
فكرثة  ال�ساكنني،  بني  حروفها  اعتدال  حد  عن  القافية  خروج  بها 
احلروف املتحركة بني ال�ساكنني خرج بها عن حد العتدال؛ لأن القافية 
حمل الوقف وانتهاء ال�سوت، وكلما كان ذلك بني �ساكنني تقل بينهما 
احلروف املتحركة كان ال�سوت اأحلى واأندى ، وبكرثة احلروف املتحركة 
بني  متحركة  اأحرف  اأربعة  »فالتكاو�ص  ويثقل  ال�سوت  هذا  ي�سطرب 

�ساكنني يف اآخر البيت، نحو قوله: 
)96( قد َجَرَ الديَن االألُه، فَجَرْ

مف�عيلن مــفــ�عــيــلــن  مــفــ�عــيــلــن 

هــــــــــل االأهـــــــــــــــــــــــــــزاج تــــ�ــــشــــهــــيــــل

مف�عيلن مــفــ�عــيــلــن  مــفــ�عــيــلــن 

مـــــــفـــــــ�عـــــــيـــــــلـــــــن مـــــفـــــ�عـــــيـــــلـــــن
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كا�ست  ومنه:  املعتاد.  وخمالفة  لال�سطراب  متكاو�سًا  �سمي  واإمنا 
الناقة اإذا م�ست على ثالث قوائم، وذلك غاية يف ال�سطراب ، والبعد 

عن العتدال«)97(. 
مظاهر  من  متخذة  العرو�سية  اخلليل  م�سطلحات  جاءت  هكذا 
بني  ملا  لها  �سبهًا  وملب�ص  ومنزل  ودابة  اإن�سان  من  بها  وما  البادية 
املدلولني من قرب، وقد اأ�سبحت مظاهر البادية هذه معلمه الذي اجته 
العهد عليها  تقادم  التي تالحظ رغم  ف مب�سطلحات علمه،  ليعرِّ اإليه 
اإجراء  اأو  تغيريها  على  يج�سر  اأحد  يكاد  ول  حالها  على  ظلت  قد  اأنها 
ا�ستحياء  التي ظهرت على  الدعوات  عليها تعديالت عليها �سوى بع�ص 
من اجتاه نحو ا�ستبدال امل�سطلحات بالإيقاع وغري ذلك مما ل مي�ص 

جوهر ما بناه اخلليل و�ساده.

اخل�متــة:
بعد اأن راأينا اأن اخلليل ومن اأتى بعده من العرو�سيني اأفادوا فائدة 
م�سطلحاتهم  فجعلوا  البادية،  مظاهر  من  حولهم  كان  مما  عظيمة 
وم�سكن  اإن�سان  من  البيئة  هذه  يف  مبا  يتعلق  مدلول  ذات  العرو�سية 

وملب�ص وحيوان ، نخل�ص اإىل النتائج التالية:
البيئة  اإىل العتماد على  العلوم  1. عمد امل�سطلح العربي يف كثري من 

وبني  بينها  وربطوا  علومهم  م�سطلحات  العلماء  عقد  اإذ  واملجتمع 
البيئة الجتماعية والثقافية التي عا�سوا فيها.

مبكوناتها  البادية  هذه  ف�سارت  البادية  يف  اخلليل  مكث  طول  اأثر   .2

جزءًا اأ�سياًل يف م�سطلحات علمه هذا.
ومعرفته  التعليم  نحو  واجتاهه  البتكار  على  العقلية  اخلليل  3. مقدرة 

البيئة  هذه  من  الإفادة  اإىل  يعمد  جعلته  حوله  من  البدوية  بالبيئة 
فيج�سد التفاعيل وي�سورها يف �سورة الإن�سان اأو احليوان على هيئة 
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معينة وذلك ليقرب امل�سطلح اإىل اأذهان املتعلمني من معا�سريه.
اعتمد  �سورة  واملتحركة  ال�ساكنة  البادية  مظاهر  من  اخلليل  اتخذ   .4

بني  فعقد   ، هذا  علمه  بها  يو�سح  تعليمية  و�سيلة  وجعلها  عليها 
م�سطلحاته  وبني  بينها  �سبهًا  وامللب�ص  واحليوان  الإن�سان  مدلولت 

العرو�سية املختلفة.
5. مل يخرج العلماء الذين جاءوا بعد اخلليل عن هذه امل�سطلحات وظلوا 

م�سطلح  يزال  ول  اخلليل  عن  ورثوه  الذي  مب�سماها  بها  يتعاملون 
اخلليل �سائدًا اإىل يومنا هذا.
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)48( ال�سابق نف�سه ، �ص 105.
)49( النابغة الذبياين انظر الديوان، النابغة الذبياين، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، 

ط2، بريوت، 1993، �ص 89.
)50( ال�سايف يف علمي العرو�ص والقوايف، لها�سم مناع، �ص 159.

)51( ل�سان العرب ، لبن منظور، مادة رمل.
)52( املعيار يف اأوزان الأ�سعار، لل�سنرتيبي، �ص 25.

)53( معيار النظار يف علوم الأ�سعار، للزجناين، جـ، 1، �ص 11.
)54( كتاب العني مرتبًا على حروف املعجم، للخيل بن اأحمد، ترتيب وحتقيق د. عبداحلميد 

هنداوي ، دار الكتب العلمية، بريوت ، 1424هـ، مادة: وق�ص
)55( احلا�سية الكربى، �ص 28.

)56( ل�سان العرب ، مادة وق�ص، وانظر املادة نف�سها يف خمتار ال�سحاح.
)57( العرو�ص، لبن جني، �ص 175.

)58( معيار النظار، للخزرجي، جـ ، �ص 13.
)59( احلا�سية الكربى، للدمنهوري، �ص 837.

)60( تهذيب اللغة ، لالأزهري، مادة خرم. وانظر معيار النظار، للخزرجي، جـ1، �ص 12.
)61( معيار النظار، للخزرجي ، جـ1، �ص12.

)62( معيار النظار للخزرجي، جـ1، 12.
)63( احلا�سية الكربى للدمنهوري، �ص 30.

)64( معيار النظار ، للخزرجي جـ1، 12.
)65( العرو�ص، لبن جني، �ص 174.

)66( معيار النظار للخزرجي، جـ 1، 13.
)67( الوايف يف العرو�ص والقوايف ، للخطيب التربيزي، �ص 227.
)68( الوايف يف العرو�ص والقوايف ، للخطيب التربيزي، �ص 242.
)69( ال�سايف يف علمي العرو�ص والقوايف، لها�سم مناع، �ص 232.
)70( الوايف يف العرو�ص والقوايف، للخطيب التربيزي، �ص 232.

)71( ال�سايف يف علمي العرو�ص والقوايف، لها�سم مناع، �ص 242، وانظر الل�سان، مادة: نهك.
عدد  والتوزيع  والن�سر  للدرا�سات  نينوى  دار  املو�سل،  جامعة  الثقافية،  املنار  جملة   )72(
للم�سطلحات  الجتماعي  البعد  بعنوان  عتيق،  عمر  للدكتور/  مقال  2012م، 

العرو�سية، �ص5.
)73( كتاب العرو�ص، لبن جني، �ص 174.
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)74( معيار النظار، للخزرجي، جـ 1، �ص 11، وانظر:
)75( كتاب العرو�ص، لبن جني ، �ص 176.

)76( ال�سابق نف�سه، �ص 175.
)77( احلا�سية الكربى، للدمنهوري ، �ص 34. 
)78( احلا�سية الكربى، للدمنهوري ، �ص 34.

)79( كتاب العرو�ص، لأبي الفتح عثمان بن جني ، �ص 174.
)80( تهذيب اللغة، لالأزهري، مادة زحف.

)81( احلا�سية الكربى، للدمنهوري، �ص31. 
)82( ال�سابق، �ص31.

)83( ال�سايف يف علمي العرو�ص والقوايف، لها�سم مناع، �ص 240.
)84( معيار النظار، للخزرجي ، جـ1، �ص 13.

)85( كتاب العرو�ص، لبن جني، �ص 174.
)86( احلا�سية الكربى، للدمنهوري، �ص 35.
)87( معيار النظار، للخزرجي، جـ1، �ص 13.
)88( ل�سان العرب، لبن منظور، مادة جمم.

)89( كتاب العرو�ص، لبن جني، �ص 87.
)90( احلا�سية الكربى، للدمنهوري، �ص 34.

)91( ال�سحاح يف اللغة، للجوهري، مادة خزم.
)92( كتاب العرو�ص، لبن جني �ص 173.

)93( ال�سابق نف�سه، �ص 36.
)94( ل�سان العرب، لبن منظور ، مادة: رجز.

)95( ال�سايف يف علمي العرو�ص والقوايف ،ها�سم مناع ، �ص 141 و142.
)96( ال�سابق نف�سه، �ص 133.

)97( الل�سان، لبن منظور، مادة هزج.
)98( ديوان روؤبة بن العجاج، طبعة لي�سبغ 1903م، �ص 15.

)99( الوايف يف العرو�ص والقوايف، للخطيب التربيزي، �ص 218.





بكري محمد احلاج
20

12
بر 

سم
دي

 - 
هـ

14
34

م 
حر

 م
، 3

3 
دد

لع
ا

173

جـــــذور

التحويالت النحوية يف ق�صيدة

كعب بن زهري )بانت �صعاد(

بكري حممد احلاج)*(

1 - مقدمـــــة:
يتناول هذا البحث بالدرا�سة ق�سيدة كعب بن زهري )بانت �سعاد( 
ملالحظة ما طراأ على  جملها من تغيريات عند حتويل اأبنيتها الباطنة, 
وذلك يف �سوء منوذج  التحويلية,  القواعد  بو�ساطة  اأبنية ظاهرة,  اإىل 

النظرية التوليدية التحويلية يف مرحلتها الأ�سا�سية عام 1965.
الق�سيدة  هذه  من  اختيارات  على  التحليلية  الدرا�سة  قامت  وقد 
ترتيب  جاء  اللتني  والفعلية,  ال�سمية  اجلملتني  اأمناط  بع�ض  �سملت 
اجلملة  نظام  خالفت  التي  وكذلك  الأ�سل  على  البنائية  عنا�سرهما 
العربية  يف ترتيب مكوناتها, وذلك بناء على ترتيب املعاين يف النف�ض, 
وما الألفاظ اإل اإظهار للمعاين وجت�سيد لها »واإنك اإذا فرغت من ترتيب 
بل  الألفاظ,  ترتيب  يف  فكرًا  ت�ستاأنف  اأن  حتتح  مل  نف�سك,  يف  املعاين 
جتدها ترتتب لك بحكم اأنها خدم للمعاين, وتابعة لها ولحقة بها«)2(.

)*(  قسم اللغة العربية - كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز.
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وهذه الق�سيدة متثل العربية يف مراحلها الراقية التي تعك�ض حياة 
البيئة العربية يف تلك الفرتة, كما اأن �ساحبها من فحول ال�سعراء , الذين 
التغيريات  درا�سة  خالل  من  فاأردت  اخلالدة,  بالق�سائد  الدنيا  مالأوا 
الظواهر  بع�ض  على  الوقوف  الق�سيدة,  هذه  جمل  علي  تطراأ  التي 
الرتكيبية, م�ستفيدًا مما و�سلت اإليه النظريات اللغوية املعا�سرة, دون 
اإغفال ما ا�ستقر من روؤى �سائبة عند علماء العربية من الأوائل الذين 
و�سعوا اأ�س�ض الدر�ض اللغوي للعربية, واأ�سهموا مع غريهم  من اللغويني 

يف ر�سم خارطة الفكر اللغوي احلديث يف البيئات املختلفة.
واملنهج امل�ستخدم يف البحث هو املنهج الو�سفي التحليلي ال�ستقرائي 
الذي يقوم على مالحظة �سلوك اجلمل يف الق�سيدة مو�سوع الدرا�سة, 
ومالحظة تتابع كيفية اأداء املعاين التي هدف ال�ساعر اإىل نقلها, وذلك 
مكونات  ترتيب  باإعادة  حتويلية  تغريات  من  عليها  طراأ  عما  للك�سف 

اجلملة, اأو ا�ستبدالها.
فكرة  على  القائم  النموذج   - اجلملة  حتليل  يف   - البحث  ويتبع 
الإ�سناد عند �سيبويه, وهو عماد حتليل اجلملة عنده,  يقول عن طرفيها 
الأ�سا�سني )امل�سند اإليه وامل�سند(: »وهما مال ي�ستغني واحد منهما عن 

الآخر, ول يجد املتكلم منه بدا«)2(.
بحرية   - والفعلية  ال�سمية  بنوعيها:  العربية-  اجلملة  وتتمتع 
الرتتيب, وفقًا لرتتيب املعاين يف النف�ض »واإذا وجب ملعنى اأن يكون اأوًل 

يف النف�ض,  وجب للفظ الدال عليه اأن يكون مثله اأول يف النطق«)3(. 
والأ�سل  وتاأخري اخلرب,  املبتداأ  ال�سمية تقدمي  والأ�سل يف اجلملة 
اأن يتقدم الفعل على الفاعل يف اجلملة الفعلية, ول يجوز تقدمي الفاعل 
على الفعل عند الب�سريني)4(, وقد تابعت وجهة نظر علماء الكوفة يف 
لرتتيب  ا�ستجابة  يحدث  التقدمي  واإن  فعله,  على  الفاعل  تقدمي  جواز 
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املعاين عند �ساحب الر�سالة اللغوية)5(. »ول يخرج التقدمي الفاعل عن 
فاعليته, لأنه يف نية التاأخري يف البناء الباطن للجملة«)6(.

فكرة  من  �سي�ستفيد  البحث  فاإن  �سيبويه,   منوذج  اإىل  وبالإ�سافة 
نظريته  مرحلة  يف  ت�سوم�سكي  منوذج  على  بناء  النحوية,  التحويالت 
يخت�ض  باطن  اأحدهما  للجملة:  بناءين  وجود  على  القائمة  الأ�سا�ض, 
املنطوق  اأو  املقروء  ال�سكل  يج�سد  ظاهر  والآخر  الدليل,  بالتف�سري 

للجملة)7(.   
غري  ترتيبها  على  اجلملة  مكونات  بع�ض  جميء  ظاهرة  وت�سيع 
الأ�سلي يف العربية يف الن�سو�ض اللغوية املختلفة)8(. وبالنظر يف املادة 
املعاد  اجلملة  اأمناط  على  الوقوف  ميكن  فاإنه  البحث,  هذا  مو�سوع 

ترتيبها على النحو الآتي:
1/2 - اجلملة اال�سمية:

حتفل ق�سيدة كعب بن  زهري بعدد من اجلمل ال�سمية التي جاء 
فيها الرتتيب على الأ�سل بتقدمي امل�سند اإليه على امل�سند, من ذلك قوله: 

- وما �ُسعاد غَداة الَبني اإذ َرحلوا ... اإل اأغّن)9(......
اُء به)10(.  - اإّن الّر�سوَل َلُنوٌر ُي�ْست�سَ

الرتتيب  فيهما  جاء  ال�سمية,  للجملة  منطان  الق�سيدة  يف  ووجد 
على غري الأ�سل, وهما جميء اخلرب مقدمًا على املبتداأ, وتقدمي خرب 
النمطني من  لهذين  اأمثلة   واأورد  ال�سم.  على  النا�سخة  الأفعال  بع�ض 
الباطنة  الأبنية  عن  والك�سف  بع�سها,  بتحليل  اأقوم  ثم  الق�سيدة, 

والظاهرة للجمل التي حتتويها:
1/2/اأ: النمط االأول: تقدمي اخلرب على املبتداأ:

ومما ورد من اأمثلة هذا النمط يف الق�سيدة ما جاء يف قوله:
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على  بناء  جائز  ترتيب  ذاوتي  ا�سميتني  جملتني  البيت  هذا  ي�سم 
ولي�ض  مقيدها(,  )فعم  مقلدها(,  )�سخم  قوله:  وهي  العربية  قواعد 

هناك ما مينع تقدمي اخلرب على املبتداأ يف اجلملتني, يقول ابن مالك:

واإ�سافة اإىل هذا فقد حوى البيت جملة يجب فيهما تقدمي اخلرب 
على املبتداأ, لكونه نكرة لي�ض لها م�سوغ اإل تقدم اخلرب)13( وهي قوله:

- يف خلقها عن بنات الفحل تف�سيل.
ونكـتفي من جمل هذا النمط بنوعيه )جائز التقدمي للخرب وواجبه( 
والوقوف  والظاهر,  الباطن  بناءيها  ببيان  نقوم  الأوىل, حيث  باجلملة 

على ما طراأ على مكوناتها من تغيري حتويلي, وهي قوله :
- )يف خلقها عن بنات الفحل تف�سيل(. 

اأن  ميكن  التي  الناقة  عن  البيت  هذا  يف  زهري  بن  كعب  يتحدث 
تو�سله اإىل )�سعاد( احلبيبة املرحِتلة, التي تقدم احلديث عنها يف عدد 

من الأبيات ال�سابقة لهذا البيت منها قوله:

النوق,  يعنى  الفحل  »وبنات  زهري:  ديوان  �سارح  ال�سكري  يقول 
التاليان  امل�سجران  ويبني  خلقها«)16(.  عظيم  يف  عليهن  ف�سل  لها  اأي  

البناءين الباطن والظاهر للجملة مو�سوع التحليل كما يلي)17(:

يف خلقها عن بنات الفحل تف�سيل)11(

وجوزوا التقدمي اإذ ال �سررا)12(

اإال العتاق النجيبات املرا�سيل)14( 
فيها على االأين اإرقال وتبغيل)15( 

- �ــســخــم مــقــّلــدهــا فـــعـــٌم مــَقــيــدهــا

واالأ�ــســل يف االأخــبــار اأن تــوؤخــرا

يبلغها باأر�ض ال  �سعاد  اأم�ست   -
عــــذافــــرة اإال  يــبــلــغــهــا  ولــــــن   -
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أ - البناء الباطن:

ج - البناء الظاهر:

ج

ج

م أ

م أم أ مكمل

اسماسم

اسماسم

اسم اسم

اسمضمير

اسم

أداة جر

أداة جر

اسم

أداة جر

عبارة اسمية

عبارة اسميةعبارة اسمية

عبارة اسمية أداة جر

تفضيل

تفضيلفي عن

خلقفي

الفعلبناتخلقها

بنات الفعلعن

مكملم
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يف  واملكمل  امل�سند  تقدمي  امل�سجرين  هذين  خالل  من  نالحظ 
البناء الظاهر لهذه اجلملة, وذلك بناء على قاعة التحويل عن طريق 
اإعادة الرتتيب  Permutation transformation, والذي اأدى اإىل اإعادة 
مراعاة  على  عالوة  واملكمل,  بامل�سند  والهتمام  العناية  هو  الرتتيب 
اإل تقدم اخلرب, وهو  لها م�سوغ  لي�ض  اإليه( نكرة  امل�سند  املبتداأ )  كون 
يقول  كما  الو�سف  توهم  اإليه  امل�سند  تاأخري  يف  لأن  وذلك  جملة,  �سبه 
الأ�سموين, وابن ه�سام)18( حيث ميكن اأن ُيَتوهم اأن عبارة �سبه اجلملة 
)يف خلق الناقة( يف البناء الباطن للجملة, �سفة للم�سند اإليه )املبتداأ( 
الذي  الظاهر  البناء  وا�سحًا يف حال  اإخبارها  ويبدو  له,  ولي�ست خربًا 

يتقدم فيه امل�سند على امل�سند اإليه.
1/2/ب: النمط الثاين: تقدمي امل�سند يف اجلملة اال�سمية امل�سدرة بفعل ناق�ض:
والأ�سل يف هذا النوع من اجلملة ال�سمية اأن يتقدم الفعل النا�سخ 
يليه ال�سم ثم اخلرب, ويجوز تقدم اخلرب على كان واأخواتها)19(, كما 
اأنه يجوز اأن يتو�سط اخلرب بني الفعل وال�سم, كما جاز تقدم اخلرب على 
املبتداأ)20(. وقد وردت �سواهد نحوية: قراآنية و�سعرية على تو�سط اخلرب 

بني ال�سم والفعل منها:
- قوله تعاىل : {وكان حقا علينا ن�سر املوؤمنني})21(. 

- قول ال�ساعر)22(: 

وقد جاء يف الق�سيدة مو�سوع الدرا�سة من اأمثلة هذا النمط قول 
كعب:

من الر�سول باإذن اهلل تنويل)23( 
ملا نعى بكرها الناعون معقول)24( 

ــيــ�ــض �ــــســــواء عـــــامل وجـــهـــول فــل

لــه يـــكـــون  اأن  اإال  يـــرعـــد  لــظــل 
نواحة رخوة ال�سبعني لي�ض لها

وعــنــهــم عـــنـــا  اإن جــهــلــت  ــلــي  �ــس
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أ - البناء الباطن:

ب - البناء الظاهر:

ونقوم بتحليل جملة واحدة من اجلمل  الواردة يف هذين البيتني , 
وبيان بناءيها الظاهر والباطن, واجلملة هي: 

- )يكون له من الر�سول باإذن اهلل تنويل(.
ج

ج

فعل ناقص

فعل ناقص

م 1

مم أ

م

مكمل 1

مكمل 1

مكمل 2

مكمل 2

يكون

يكون

اسم

أداة جر

أداة جر

عبارة اسميةأداة جر

عبارة اسمية أداة جر

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

لتنويل

له

ب

ب

ن

من

إذن

إذن

الرسولل

الرسول

اهلل

اهلل

اسم

تنويل
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هو  لهذه اجلملة,  الظاهر  البناء  الرتتيب يف  اإىل هذا  اأدى  والذي 
على  الرتكيز  ال�ساعر  اأراد  حيث  املعنى,  اأداء  متطلبات  مع  التجاوب 
والهتمام  للعناية  وذلك  غريالأ�سل,  على  ترتيبها  جاء  التي  العنا�سر 
بها, ومل�سارعتها اإىل الذهن, اإذ اإن البيت جاء بعد بيتني حتدث فيهما 
ال�ساعر عما اأ�سابه من اأقوال الو�ساة , واإن ما ذكر عنه عند ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم,  ميثل له حرجًا بالغًا, ولو تعر�ض له الفيل - الذي 
ينله عفو من  اإن مل  الأ�سياء ل�سخامته - لظل مرتعدًا  اأ�سمع  اأنه  توهم 
ر�سول اهلل. ول غرو اأن يكون الر�سول امل�ستعَتب, والفيل املقاِرن ال�ساعر 
به, مكاين العناية والهتمام, واأن تنال العنا�سر البنائية املعربة عنهما 

ف�سل ال�سبق, وخمالفة الرتتيب.
2/2: اجلملة الفعلية:

جاءت بع�ض اجلمل الفعلية يف هذه الق�سيدة مرتبة على الأ�سل, 
الفاعل  به على  املفعول  التي تقدم  الفعلية,  كما يوجد عدد من اجلمل 
خالفًا لالأ�سل. يقول ابن يعي�ض: »رتبة الفعل يجب اأن يكون اأوًل, ورتبة 
الفاعل يجب اأن يكون بعده , ورتبة املفعول يجب اأن يكون اآخرًا«)25(. غري 
اأن ابن جني يرى »اأن تقدمي املفعول على الفاعل وعلى فعله مما يقبله 
يقول:  به  والهتمام  للعناية  مرده  للمفعول  التقدمي  واأن  القيا�ض«)26(. 
تظاهرت  فاإذا   )...( الفاعل  على  قدموه  املفعول  ذكر  عناهم  »فاإذا 

العناية عقدوه على اأنه رب اجلملة, وجتاوزوا به حد كونه ف�سلة«)27(.
وهناك اأمثلة كثرية يف القراآن الكرمي لتقدم املفعول به على الفاعل, 
وياأتي هذه التقدمي متجاوبًا مع متطلبات اأداء املعنى, من ذلك ما ورد يف 

قوله تعاىل: {ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون})28(.
وذكر ابن عا�سور يف تف�سري هذه الآية: »اأن تقدمي املفعول هنا ملا فيه 
الدللة على التف�سيل, فنا�سب اأن يقدم, ليدل عليه )...( وهذا ا�ستعمال 
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- مي�سون م�سي اجلمال الزهر يع�سمهم
- ومـــا َتــ�ــّســُك بــالــو�ــســل الـــذي زعمت

التنابيل)31( ال�سود  عرد  اإذا  �سرب 
الغرابيل)32( املـــاَء  ت�سك  كما  اإال 

أ - البناء الباطن:

عربي كثري«)29(. وقد اأفا�ض نحاة العربية يف احلديث عن تقدمي املفعول 
به على الفاعل جوازًا ووجوبًا عند تناولهم لأحكام الفاعل)30(. 

الق�سيدة  يف  املعاد  الرتتيب  ذات  الفعلية  اجلملة  اأمناط  ونتناول 
مو�سوع الدرا�سة على النحو التايل : 

1/2/2: تقدمي املفعول به على املفعول:
ومن اأمثلة هذا النمط ما ورد يف قوله : 

الرتتيب  معادة  الفعلية  للجملة  والظاهر  الباطن  البناءين  ونبني 
بتقدمي املفعول من خالل امل�سجرين التاليني : 

- )يع�سمهم �سرب اإذا عرد ال�سود التنابيل(. 
ج

ج

ج
أداة ربط

مكمل

م

م أم

م أ

إذا

فعل

يعصميعصم

اسم

اسم
اسم

صفة

اسم

عصبةالسودعرد قريشالتنابيل
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نالحظ مبقارنة البناءين الباطن والظاهر لهذه اجلملة الرتكيبية 
الثانية  الب�سيطة  املوؤلفة من جملتني ب�سيطتني, تقدم اجلملة  ال�سرطية 
)جواب ال�سرط على جملة فعل ال�سرط(, وجاء ال�سمري املت�سل الذي 
ي�سغل موقع املفعول به مقدمًا على الفاعل , وقد اأتى هذا موافقًا للقاعدة 
النحوية التي تقول: »كل مو�سع اأمكن اأن يوؤتى فيه بال�سمري املت�سل ل 

يجوز العدول اإىل املنف�سل«)33(.
واأرى اأن تقدمي املفعول به على الفاعل هنا , جاء من اأجل العناية 
والهتمام به , اإذ هو مو�سع الرتكيز من قبل ال�ساعر يف هذا البيت , ويف 
عدد من الأبيات ال�سابقة التي حتدث فيها عن مناقب اأ�سحاب الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم من القر�سيني .
2/2/2: تقدمي املكمل  على الفاعل واملفعول به:

1 - تقدمي املكمل على الفاعل: 
وردت عدة اأمثلة على تقدمي املكمل على الفاعل عناية واهتمامًا من 

ذلك قول كعب بن زهري:

جب - البناء الظاهر:

جج أداة ربط

إذا

م

صفة

م أم
م أ

مكمل

صفة

م أ

اسمفعلفعل

ضرب التنابيلالسودعرديعصمهم مفعول

اسمضمير
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- كما تلون يف اأثوابها الغول)34(.
- وقال للقوم حاديهم)35(.

خالل  من  النمط  لهذا  منوذجًا  الأويل  اجلملة  بتحليل  ونكتفي 
امل�سجرين التاليني اللذين يبينان البناءين الباطن والظاهر للجملة:

ج

ج

م

م

م

اسم

مم أ

م أ

مكمل

مكمل

في

الغول

اسم

اسم

عبارة اسمية

عبارة اسمية

اسم

ضمير

فعل

فعل

في

اسم

تلون

تلون

الغول
أثواب

أثوابها

الغول

أ - البناء الباطن:

ب - البناء الظاهر:
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نالحظ من خالل هذين البناءين تقدم املكمل يف )اأثوابها( على 
امل�سند اإليه )الفاعل( يف البناء الظاهر لهذه اجلملة الب�سيطة, وذلك 

وفقًا لقاعدة التحويل عن طريق اإعادة الرتتيب . 
3 - التحويل باال�ستبدال:

والهدف من هذا التحويل هو القت�ساد يف ا�ستخدام الأبنية اللغوية, 
الأ�سموين:  يقول  الظاهرة.  الأ�سماء  حمل  ال�سمائر  باإحالل  وذلك 
»والغر�ض من و�سع امل�سمرات, اإمنا هو الخت�سار«)36(. ول تخلو مادة 
لغوية من هذه الظاهرة,فنجدها ت�سيع يف القراآن الكرمي ,ويف احلديث 
حديث  باإيراد  هنا  ونكتفي  العربية.  العربي,والأمثال  وال�سعر  النبوي, 
يف  بال�ستبدال  للتحويل  منوذجا  الآتي  و�سلم  علية  اهلل  �سلى  الر�سول 

العربية : 
وكفارتها  خطيئة  امل�سجد  يف  »التفل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  

دفنها«)37(.
وتوجد عدة اأمناط للتحويل بال�ستبدال يف عينة البحث, نلقي عليها 

ال�سوء على الرتتيب التايل:
1/3: ا�ستبدال امل�ساف اإليه:

من ذلك قول زهري:

ويتحدث ال�ساعر يف هذا البيت عن  حمبوبته )�سعاد( غداة بْينها 
عنه, دون توديع وحديث اأحبه, مع وعدها بذلك, فال�سمري هنا ا�ستبدل 
الق�سيدة.  ا�ستهالل  يف  ذكرها  ورد  التي  )�سعاد(  الظاهر  ال�سم  به 
ويبني امل�سجران التاليان البناءين الباطن والظاهر للجملة الواردة يف 
ال�سطر الثاين من هذه البيت. ونقف من خاللهما على ظاهرة التحويل 

عن طريق ال�ستبدال:
- )وما مواعيدها اإل الأباطيل(.

لها مثاًل االأباطيل)38(كانت مواعيد عرقوب  اإال  وما مواعيدها 
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ج

ج

أداه نفي

أداه نفي

أداة حصر

أداة حصر

م

م

اسم

اسم

األباطيل

األباطيل

اسم

اسم

م أ

م أ

اسم

ضمير

ما

ما

إال

إال

مواعيد

مواعيد

سعاد

ها

أ - البناء الباطن:

ب - البناء الظاهر:
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نالحظ من خالل البناء الظاهر حلول �سمري الغائبة )الهاء( حمل 
الكلمة ال�سمية )�سعاد( املوجودة يف البناء الباطن, وذلك وفقا لقاعدة 
التحويل بال�ستبدال , و�سوًل اإىل  القت�ساد يف ا�ستخدام الأبنية اللغوية. 

2/3: ا�ستبدال اال�سم املجرور:
ومن اأمثلة هذا ال�ستبدال قول ال�ساعر :

- كانت مواعيد عرقوب لها مثاًل)39(.

منوذجًا  به(  ي�ست�ساء  ل�سيف  الر�سول  )اإن  ال�ساعر:  بقول  ونكتفي 
لهذا النمط , وال�سمري يف �سبه اجلملة )به( راجع على النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم)43(.
ت�سغل  به(  )ي�ست�ساء  جملة  اأن  اأ�سا�ض  على  للجملة  التحليل  ويتم 
اأي  اأو نعت لكلمة �سيف وهي خرب ثان لها,  التوكيدية  موقع خرب )اإن( 
اإنها تاأتي يف اإطار خرب متعدد, وتعدد اخلرب �سائع يف العربية, يقول ابن 

مالك: 

هذا  لأن  املبتداأ,  خرب  تعدد  عن  هنا  )اإن(  خرب  تعدد  يختلف  ول 
احلرف يدخل على جملة ا�سمية خمت�سرة موؤلفة من مبتداأ وخرب, وكل 
ما جاز يف املبتداأ, من حيث نوع اخلرب, جاز يف خرب العنا�سر الداخلة 

عليه)45(. 
ونبني البناءين الباطن والظاهر لهذه اجلملة من خالل امل�سجرين 

التاليني: 

عــــذافــــرة اإال  يــبــلــغــهــا  ولــــــن   -
له يــكــون  اأن  اإال  يــرعــد  لــظــل   -
- اإن الر�سول ل�سيف ي�ست�ساء به

اإرقــال وتبغيل)40(  االأين  فيها على 
من الر�سول باإذن اهلل تنويل)41(
مهند من �سيوف اهلل م�سلول)42( 

بـــاأكـــرا اأو  بـــاثـــنـــني  �سعرا)44(واأخــــــــــربوا  �ــســراة  عــن واحــد كهم 
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ج

ج

أداة توكيل

أداة توكيل

إن

إن

أ - البناء الباطن:

ب - البناء الظاهر:

م أ

م أ

م أ

م أ

م

م

م

م

م

م

صفة

صفة

فعل

فعل

أداة جر

أداة جر

اسم

ضمير

اسم

اسم

أداة توكيد

أداة توكيد

الرسول

الرسول

يستضاء

يستضاء

ب

ب

الرسول

هـ

سيف

سيف

ل

ل
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نالحظ مبقارنة هذين امل�سجرين حدوث تغيري حتويلي با�ستبدال 
الظاهر  البناء  يف  )الر�سول(  الظاهر  بال�سم  الغائب(  )هاء  ال�سمري 
يف  القت�ساد  بهدف  بال�ستبدال,  التحويل  لقاعدة  طبقًا  للجملة, 

ا�ستخدام الأبنية اللغوية. 
3/3: ا�ستبدال املفعول به:

به  باملفعول  ال�سمري  ل�ستبدال  منوذجًا  الق�سيدة  يف  الأمثلة  ومن 
قوله : 

من  جرى  ما  خاللها  من  ونتبني  الأخري,  البيت  من  جملة  ونحلل 
حتويل عن طريق ال�ستبدال لعدد من العنا�سر البنائية, التي من بينها 

املفعول به. 
وهاء الغائبة يف هذه الأبيات الثالثة تعود على الناقة, يف حني اأن 
تو�سيح  القراد. وميكن  يعود على  الثالث -  البيت  الغائب - يف  �سمري 

البناءين الباطن والظاهر لهذه اجلملة من خالل امل�سجرين التاليني: 

يبلغها ال  باأر�ض  �سعاد  اأم�ست   -
عــــذافــــرة اإال  يــبــلــغــهــا  ولــــــن   -
- مي�سي القراد عليها ثم يزلقه

اإال العتاق النجيبات املرا�سيل)46(
فيها على االأين اإرقال وتبغيل)47(
زهاليل)48( واأقـــراب  لبان  منها 
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ج

ج

أ - البناء الباطن:

ب - البناء الظاهر:

ج

ج

ج

ج

أ

أ

أ

أ

أداة جر

أداة جر

أداة جر

أداة جر

اسم

ضمير

اسم

اسم

م أ

م أ

م أ

م أ

مكمل 1

مكمل 2مكمل 1

مكمل

مكمل

مكمل

فعل

فعل

فعل

فعل

على

على

على

على

الناقة

ها

الناقة

الناقة

مشى

مشى

يزلق

يزلق

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

ضمير

القراد

القراد

لبان

لبان

القراد

هاء الغائب
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 - الباطن  بالبناء  مقارنًا   - اجلملة  لهذه  الظاهر  البناء  يو�سح 
)القراد(  الظاهر  بال�سم  الغائب(  )هاء  لل�سمري  ا�ستبدال  حدوث 
اجلملة  يف  ظاهرًا  ا�سمًا  لتقدمه,  وذلك  الثانية,  الب�سيطة  اجلملة  يف 
لل�سمري  بال�ستبدال  حتويلية  تغيريات  على  عالوة  الأوىل,  الب�سيطة 
)هاء الغائبة( بالكلمة ال�سمية )الناقة( يف طريف اجلملة العطفية, ومت 
ا�ستخدام  من  الهدف  هو  الذي  والخت�سار  لالإيجاز  حتقيقًا  كله  ذلك 

ال�سمائر املت�سلة يف العربية. 
3/4: ا�ستبدال ا�سم احلرف النا�سخ:

من مناذج هذا النمط يف الق�سيدة قوله: 

الظاهر,  بال�سم  ال�سمري  ل�ستبدال  منوذجًا  الثاين  البيت  وناأخذ 
وتعود هاء الغائب يف )كاأنه( على الظلم, وهو ماء الأ�سنان الذي يبدو 

عندما تبت�سم كاأنه قد �سقى مرتني بالراح)51(. 
لقاعدة  طبقًا  ال�سمري  بهذا  الظاهر  ال�سم  ا�ستبدال  مت  وقد  هذا 
التحويل بال�ستبدال , لتحقيق القت�ساد يف ا�ستخدام  الأبنية اللغوية .   

- التحويل بالزيادة:  4
الأبنية  التحويل بالزيادة عن الأ�سراب الأخرى لتحويل  ل يختلف 
الدكتور  يقول  التحويلية,  القواعد  بوا�سطة  ظاهرة  اأبنية  اإىل  الباطنة 
حممد غالب: »اإن الزيادة واحدة من اأ�ساليب العربية املقررة مثلها مثل 
ويقول  بنائية«)52(.  مزية  الأ�ساليب  هذه  من  اأ�سلوب  لكل  اإذ  احلذف, 
ما  التحويل,  عنا�سر  من  عن�سرًا  بالزيادة  »ونق�سد  عمايرة:  الدكتور 
ي�ساف اإىل اجلملة النواة من كلمات يعرب عنها بالف�سالت, اأو التتمات 

دمها مــن  �سيـط  قــد  خـلة  لكنها   -
- جتلو عوار�ض ذي ظلم اإذا ابت�سمت

وتبديل)49( واإخــــالف  وولـــع  فــجــع 
معـلول)50( بــــالــــراح  مــنــهــل  كـــاأنـــه 
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)...( ي�ساف اإىل اجلملة الأ�سلية kernel sentence  لتحقيق زيادة يف 
املعنى, فكل زيادة يف املبنى تعني زيادة يف املعنى«)53(.

وتاأتي العنا�سر الزائدة يف اجلملة العربية, بعد اأن ت�ستويف اجلملة 
ركنيها الأ�سا�سني: فعلية كانت اأم ا�سمية, يقول عبدالقاهر اجلرجاين: 
«اعلم اأن معاين الكالم كلها معان ل تت�سور اإل فيما بني �سيئني, والأ�سل 
والأول هو اخلرب ... واإذا نظرنا يف ذلك علمنا األ حم�سول غري اأن تعمد 
اإىل ا�سم فتجعله فاعاًل اأو مفعوًل, اأو تعمد اإىل ا�سمني فتجعل اأحدهما 

خربًا عن  الآخر«)54(. 
اإن احلديث عن اجلملة الأ�سا�ض )النواة( ياأتي متم�سيًا مع نظرية 
مرحلتها  يف  النظرية  ولكن   ,classic الأوىل  مرحلتها  يف  ت�سوم�سكي 
الأ�سا�ض standard, قد َعدت كل اجلمل لها بناء باطن وبناء ظاهر, واإن 
البناء  مرحلة  يف  ت�سمينها  يتم  الظاهر  بال�سكل  املتعلقة  املعلومات  كل 
الظاهر  ال�سكل  اإعطاء  هو  الظاهر,  البناء  به  يقوم  ما  واإن  الباطن, 

للجملة بحكم اأن »الألفاظ خدم للمعاين, وتابعة لها ول حقة بها«)55(. 
وعلى الرغم من ميلي اإىل اإمكان حتليل جمل العينة املدرو�سة بناء 
على فكرة البناءين الباطن والظاهر للجملة, واأن البناء الظاهر يج�سد 
فاإين  الزيادة وغريها)56(,  ما حتتويه من عنا�سر  بكل  الباطنة  البنية 
�ساأقوم بتحليل اجلمل امل�ستملة على زيادة يف الق�سيدة مو�سوع البحث, 
الأ�سا�سيني,  الركنني  على  ت�ستمل  التي   - النواة  اجلملة  اأ�سا�ض  على 
واجلملة املحولة التي ت�سم عنا�سر الزيادة املمكنة مع العنا�سر الأخرى 
املكونة للجملة االنواة - من حمل املعاين اإىل املخاطب على النحو الذي 

اأراده ال�ساعر, وهو ما يت�سح من خالل درا�سة الأمناط الآتية: 
4/1: زيادة الم االبتداء:

اجلملة,  م�سمون  توكيد  اأمران:  »فائدتها  اإن  ه�سام  ابن  يقول 
ولهذا زحلقوها يف باب )اإن( عن �سدر اجلملة, كراهية ابتداء الكالم 

مبوؤكدين«)57(.
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اإليه )املبتداأ(  وقد جاءت هذه الالم يف العينة داخلة على امل�سند 
لتقوية م�سمون اجلملة, كما اأنها تزحلقت فات�سلت بامل�سند )اخلرب( , 

وناأتي باأمثله من الق�سيدة مو�سوع الدرا�سة كما يلي : 
4/1/اأ: دخول الالم على امل�سند اإليه:

النواة , واجلملة املحولة من خالل        وميكن بيان بناء اجلملة 
هذين امل�سجرين: 

الأ�سا�ض,  اجلملة  على  البتداء  لم  دخول  املحولة  اجلملة  تو�سح 
لتقوية م�سمون اجلملة,  وهو اأمر يقت�سيه املقام, حيث اإن هذا البيت 
ياأتي يف �سياق ت�سوير حال ال�ساعر, بعد اأن اأخرب بوعيد ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم له: 

اأكلمه اإذ  اأَْهــَيــب عــنــدي  لـــذاك   -

اأوعــدين اهلل  ر�سول  اأن  اأنبئت   -
- ال تاأخذين باأقوال الو�ساة ومل
اأنازعه - حتى و�سعت مييني ال 

وم�سوؤول)58(  م�سبور  اإنك  وقيل 

والعفو عند ر�سول اهلل ماأمـول )59(
اأذنب واإن كرت عني االأقاويل )60(
القيـل)61( قـيلـه  نقمات  كــف  يف 

ب - اجلملة احملولةأ - اجلملة النواة

مم أأداةم أ م

جج

اسم

ل

صفةاسم إشارة صفة

أهيبذاكذاك أهيب
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ب - اجلملة احملولة:أ - اجلملة النواة:

بعد  ال�ساعر  حال  للتحليل,  املختار  والبيت  الأبيات  هذه  فت�سور 
فاإنه  اأن عرب عن هذه احلال,  وبعد  الذي �سدر �سده,  للوعيد  معرفته 
يلزمه اأن يدافع عن نف�سه, ويوؤكد براءته ويبني تطلعه لعفو الر�سول عنه, 
واإذا جاءت الالم موؤكدة مل�سمون هذه اجلملة, فهو جميء ين�سجم مع 

املقام ويتجاوب معه. 
4/1/ب: دخول الالم على امل�سند:

ومن الأمثلة  املبينة لهذا النمط قول :
- اإن الر�سول ل�سيف ي�ست�ساء به)62(.

- اإنك يا ابن اأبي �سلمى ملقتول)63(.
ونكتفي بتحليل اجلملة الواردة يف املثال الثاين, وهي جزء من اأقوال 
الو�ساة  و�سعيهم للوقيعة بينه وبني �سعاد, وحملهم اإليها وعيد ر�سول اهلل 

له, يقول:     

يو�سح امل�سجران التاليان مكونات اجلملتني النواة واملحولة:
وقولهم بجنبيها  الو�ساة  ملقتولي�سعى  �سلمى  اأبـــي  ابـــن  يــا  اإنـــك 

أداة توكيدأداة توكيدم أ مم م

جج

ضمير

لإن

صفةضمير صفة

مقتولكأنت مقتول
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تو�سح اجلملة املحولة دخول عن�سر توكيد على كل من امل�سند اإليه 
وامل�سند جتاوبًا مع متطلبات املعنى, واتفاقًا مع املقام الذي يتطلب هذا 
التوكيد, لتحمل الر�سالة اإىل احلبيبة على النحو الذي تبقى معها املودة, 
وتدوم العالقة, وتندفع الو�ساية عنه, ويطمئن قلبها على �سالمة موقفه.

4/2: زيادة اأداتي النفي واحل�سر:
وتاأتي زيادة هذين العن�سرين لإفادة الق�سر الذي هو »تخ�سي�ض 
عليه  ا�ستملت  الذي  والنمط  خم�سو�ض«)64(  بطريق  ب�سيء  �سيء 

الق�سيدة من نوع ق�سر املو�سوف على ال�سفة)65(, ومن ذلك قوله:

ونحلل اجلملة امل�ستملة على اأداتي النفي واحل�سر يف البيت الثاين, 
منوذجًا لهذا النمط, على النحو التايل : 

- )وما مواعيدها اإل الأباطيل(.
ويو�سح امل�سجران التاليان اجلملة النواة واجلملة املحولة :

- ومـــا �ــســعــاد غـــداة الــبــني اإذ رحــلــوا
مثاًل لها  عــرقــوب  مواعيد  كانت   -

اإال اأغن غ�سي�ض الطرف مكـحول)66(
وتبغيل)67( اإرقـــال  االأيــن  على  فيها 

ب - اجلملة احملولة:أ - اجلملة النواة:

أداة حصرأداة نفيم أ مم أ م

جج

اسماسم ضميراسم

إالما

اسم اسم

أباطيلمواعيدهاسعادمواعيد أباطيل
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ليفيا  املحولة,  اجلملة  يف  زائدين  واحل�سر  النفي  عن�سر  جاء 
واملق�سور  �سعاد(  )مواعيد  هو  واملق�سور  الق�سر,  اأ�سلوب  مبتطلبات 

عليه )اأباطيل( وحدثت هذه الزيادة طبقًا لقاعدة التحويل بالزيادة .
خاتة البحث:

بعد اأن ا�ستطاع البحث مالحظة التغيريات التي حدثت يف الأبنية 
اأهم  نورد   , الدرا�سة  مو�سوع  الق�سيدة  يف  العربية  للجملة  الظاهرة 

النتائج  التي تو�سل اإليه كما يلي:
1 -  متثل اللغة و�سيلة مبدعة ذات اإمكانات غري حمدودة, لنقل املعاين 
الإن�سانية, على النحو الذي تكونت عليه يف نف�ض �ساحبها, وترتتب 

وفق ترتيب املعاين يف النف�ض.
2 - حفلت الق�سيدة مو�سوع الدرا�سة بظاهرة اإعادة ترتيب العنا�سر 
ذات  اجلمل  على  ا�ستمالها  اإىل  اإ�سافة  للجملة,  املوؤلفة  البنائية 

الرتتيب الأ�سلي املوافق لنظام العربية يف بناء جملها.
ول يقت�سر اإعادة الرتتيب على اجلملة ال�سمية, بل حتدث اإعادة 
الفاعل على  فيها  يتقدم  التي  الفعلية,  لعنا�سر اجلملة  الرتتيب كذلك 
اإعادة  اإىل  اإ�سافة  بالفاعل,  والهتمام  للعناية  ي�ستجيب  تقدمًا  الفعل, 
الرتتيب للعنا�سر التكميلية )الف�سالت( التي تدخل يف تكوين اجلملة  

الفعلية .
3 -  ارت�سى البحث هنا وجهة نظر علماء الكوفة يف جواز تقدمي الفاعل 
على الفعل, واأثبت حدوث هذه الظاهرة يف النماذج الأوىل للعربية 
يف عهودها املبكرة, وميثل هذا مرجعًا واأ�سا�سًا لهذه الظاهرة التي 
املعا�سرة,  العربية  يف  وخا�سة  الالحقة,  املراحل  يف  بكرثة  ف�ست 
وكل ذلك مرجعه اإىل متطلبات اأداء املعنى, الذي ي�ستلزم العناية 
بالفاعل ولي�ض بدعًا يف هذه الظاهرة, عندما يتقدم على فعله, كما 

ظهر من خالل البحث . 
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اإمكان  الق�سيدة,  من  املختارة  النماذج  خالل  من  البحث  اأثبت   -  4
درا�سة العربية, وفق النماذج التحليلية لالأل�سنية املعا�سرة, وخا�سة 
بالن�سبة ملالحظة ما يطراأ على مكونات اجلمل من اإعادة للرتتيب, 
بتقدمي بع�ض العنا�سر البنائية تقدميًا جائزًا, اأو واجبًا, كما اأ�سار 
تعر�سهم  عند  املجال  هذا  يف  العربية  علماء  ريادة  اإىل  البحث 
عن  يك�سف  الذي  الأمر  العميق,  التحليلي  والو�سف  بالدرا�سة  لها 
تقدم الفكر الأل�سني لعلماء العربية, الذين �سبقوا غريهم يف و�سع 

اللبنات الأوىل للنظريات الأل�سنية املعا�سرة. 
5 -  و�سل البحث اإىل اأن التحويل بال�ستبدال للعنا�سر البنائية املوؤلفة 
للجملة, يحدث و�سوًل اإىل القت�ساد يف ا�ستخدام الأبنية اللغوية, 
من  الالحقون  جاء  وقد  الظاهرة,  هذه  العربية  علماء  اأدرك  وقد 
علماء الأل�سنية الغربيون موافقني لهم, وجعلوا ظاهرة ال�ستبدال 
حتدث  التي  التحويلية  التغيريات  مظاهر  من  ومظهرًا  اأ�سا�سًا, 

للجملة, حيث تتحول اأبنيتها الباطنة اإىل اأبنية ظاهرة . 
6 - ركز البحث على ظاهرة التحويل بالزيادة لبع�ض العنا�سر املوؤلفة 
هذه  اأن  اإىل  لها,وو�سل  الباطنة  الأبنية  على  اعتمادًا  للجملة, 
الظواهر  حتدث  مثلما  املعاين,  لأداء  ا�ستجابة  حتدث  الظاهرة, 
واإذا  الرتتيب.  واإعادة  واحلذف,  كال�ستبدال  الأخرى,  التحويلية 
بو�ساطة  املحذوف  العن�سر  اإدراك  لإمكان  يحدث  احلذف  كان 
املخاطب, اأو لوجود ما يدل عليه, فاإن الزيادة تدعو اإليها �سرورات 
املتلقي  املخاطب  اإىل  نقله  عند  وتوكيده,  اجلملة  م�سمون  تقوية 

للر�سالة اللغوية, وكل ذلك يت�ساوق مع املعنى ومتطلبات اأدائه. 
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هوام�ض البحث

)1(  دلئل الإعجاز , لعبد القاهر اجلرجاين : 51.
)2(  الكتاب, ل�سيبويه 23/1.

)3(  دلئل الإعجاز: 334.
)4( انظر: همع الهوامع  102/1,  و�سرح الأ�سموين 44/2-45, واأو�سح امل�سالك 78-77/1.  

)5( انظر بحثي عن: ترتيب عنا�سر اجلملة يف عناوين ال�سحافة العمانية 12-10.
)6( انظر اجلملة الب�سيطة يف عناوين ال�سحف القطرية, للدكتور بكري حممد احلاج: 11.
)7(  Chomsky, N: Topics in the theory of generative grammar,.P.7.       
)8(   انظر: اأثر عنا�سر البناء الظاهر للجملة يف التف�سري الدليل للجملة: 26-36, وعن�سر 
 .53 – العناية والهتمام يف خواتيم الآيات القراآنية , للدكتور بكري حممد احلاج: 30 

)9(    ديوان زهري : 6.
)10(    الديوان : 23.
)11(    الديوان : 10.

)12(    انظر: �سرح ابن عقيل 216-212/1. 
)13(    انظر �سرح ابن عقيل 1/223, و�سرح الأ�سموين 205/1, والنحو الوايف 501/1. 

)14(    الديوان : 9.
)15(    الديوان : 9.

)16(    �سرح ديوان كعب بن زهري: 11 .
تباعًا يف  ترد  التي  وامل�سجرات  امل�سجرين,  امل�ستخدمة يف هذين  الرموز  )17(   نبني هذه 

البحث كما يلي: 
            ج= جملة , م اأ = م�سند اإليه, م = م�سند. 

)18(   �سرح الأ�سموين 204/1, واأو�سح امل�سالك 194/1. 
)19(   انظر اخل�سائ�ض , لبن جني 282/2. 

)20(   انظر همع الهوامع 117/1. 
)21(   �سورة الروم : 47 . 

)22(   انظر �سرح اأو�سح امل�سالك 1/219, و�سرح الأ�سموين 232/1. 
)23(   الديوان : 4.
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)24(   الديوان: 4. 
)25(   �سرح املف�سل: 67/1.

)26(   املحت�سب: 65/1.

)27(   املحت�سب: 65/1.
)28(   �سورة البقرة : 87. 

)29(   انظر تف�سري التنوير والتحوير : 598/1. 
)30(   انظر: اأو�سح امل�سالك 106/2-115, و�سرح قطر الندى: 104, والنحو الوايف 92/2. 

)31(   الديوان: 24.
)32(   الديوان: 8.

)33(   �سرح ابن عقيل 97/1, �سرح قطر الندى : 95.
)34(   الديوان: 8.

)35(   الديوان: 16. 
)36(   انظر �سرح الأ�سموين 115/1, واأو�سح امل�سالك 83/1. 

)37(   اأخرجه م�سلم: كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة : باب النهي عن الب�ساق يف امل�سجد 
 .189/2

)38(   الديوان: 8.

)39(   الديوان: 8.

)40(   الديوان: 9.
)41(   الديوا : 20.

)42(   الديوان: 23. 
)43(   انظر �سرح ديوان كعب بن زهري: 23.

)44(   انظر �سرح ابن عقيل 228/1. 
)45(   انظر �سرح املف�سل, لبن يعي�ض 102/1, واجلملة اخلربية يف ديوان جرير, للدكتور 

عبداجلليل العاين: 293. 
)46(   الديوان : 9. 
)47(   الديوان: 9. 

)48(   الديوان: 12. 
)49(   الديوان: 8.
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)50(   الديوان: 7.
)51(   انظر �سرح ديوان كعب بن زهري: 7. 

)52(   الزيادة يف القراآن الكرمي: 19.
)53(   يف نحو اللغة وتراكيبها: 96. 

)54(   اأ�سرار البالغة , لعبدالقاهر اجلرجاين: 45.
)55(   اأ�سرار البالغة: 45.

)56(   انظر ا�ستخدام حرف اجلر الزائد يف القراآن الكرمي, للدكتور بكري حممد احلاج: 
.10-11

)57(   مغني اللبيب 378/1. 
)58(   الديوان: 21.
)59(   الديوان: 19 .
)60(   الديوان: 20 .
)61(   الديوان: 21.
)62(   الديوان: 23.
)63(   الديوان: 19.

)64(   انظر: بالغة الرتاكيب للدكتور توفيق الفيل : 220.
)65(   املرجع ال�سابق: 229. 

)66(   الديوان: 6.

)67(   الديوان: 8.
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نحو مفهوم وا�سح للو�سف ووظائفه النحوية ال�سبع

ر�بح �أحمد بو معزة)*(

ملخ�ص:
العامل  للو�صف  وا�صح  مفهوم  اإيجاد  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
فيه:  يعالج   الذي  املجال  وحتديد  بالو�صف،  ت�صميته  م�صوغات  وتبيان 
دائرة  �صمن  الو�صف  ي�صنف  وهل  جهة؟  من  النحو  اأم  ال�صرف  اأهو 
اأم دائرة اجلملة من جهة ثانية؟ ثم ك�صف الغطاء عن املواطن  املفرد 
التي ي�صح اأن يطلق فيها على امل�صتقات اخلم�صة )ا�صم الفاعل، وا�صم 
م�صطلح  التف�صيل(  وا�صم  املبالغة،  و�صيغ  امل�صبهة،  وال�صفة  املفعول، 
النحوية  وظائفه  الو�صف  فيها  يوؤدي  التي  ال�صياقات  واإبراز  الو�صف، 
ال�صبع يف �صورتيه »التنكري واقرتانه بالالحقة )نون املثنى اأو نون اجلمع 
ال�صامل(، اأو اقرتانه بال�صابقة  »ال« املكافئة دالليًا للوحدة اللغوية  »الذي 
ومت�صرفاتها«، بتقدمي اآلية حتليله ل�صانيا لالهتداء اإىل بنياته العميقة 
ابتغاء التحديد الدقيق لتوجيه دالالته الزمنية والنحوية بطريقة  تتوخى 
اإغفال �صر  تي�صري التعاطي معه من قبل املتلقني علماء ومتعلمني. دون 

التعبري بالو�صف بدياًل عن البنية الفعلية املكافئة له نحويًا«.

)*(  قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الملك عبدالعزيز - جدة.
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متهيــد:
مو�صوع الو�صف ُتنوِول يف كتب و درا�صات خمتلفة من مثل »ال�صفة 
امل�صبهة ومبالغة ا�صم الفاعل« للدكتور �صمري موقدة، و»الو�صف امل�صتق 
درا�صة   - الكرمي  القراآن  و»لغة  الدايل،  لعبداهلل  الكرمي«  القراآن  يف 
و»التناوب  بلعرج،  بلقل�صم  للدكتور  االأول«   الربع  يف  للم�صتقات  ل�صانية 
الفاعل بني  و»ا�صم  للدكتور طه اجلندي،  العامل«  الو�صف  الداليل بني 
التنوين واالإ�صافة« الأحمد عبدال�صالم العمادي، و»امل�صتقات العاملة يف 
الدر�س النحوي« لع�صام م�صطفى عبدالواحد، و»يف النحو العربي نقد 
اأح�صن  التي تكتفي يف  املوؤلفات  وتوجيه« ملهدي املخزومي، و�صواها من 
االأحوال بالوقوف على عمله حني تاأديته وظيفة املبتداأ اأو بع�س الوظائف 
ال�صرف،  دائرة  اإياه يف  املفرد، مدرجة  معاملة  معه  متعاملة  االأخرى، 
ولي�س يف دائرة النحو. واإذا تعاملت معه معاملة البنية الرتكيبية ت�صميه 
اجلملة الو�صفية كما فعل متام ح�صان، يف كتابه »اللغة العربية معناها 
ومبناها« على نحو ال نعرث فيه على درا�صة عاجلته معاجلة �صاملة عميقة، 
�س جوهره من حيث توجيُهه النحوي والزمني والداليل. وبقي مو�صوع  مَتَ
»الو�صف« يف حاجة َم�صي�صٍة اإىل َك�ْصف الغطاء عنه بو�صع تعريف دقيق 
ح اأن  له يحدد ال�صروط الواجب تواُفُرها يف امل�صتقات اخلم�صة حتى َي�صِ
ُيْطَلق عليها هذا امل�صطلح، واإبراُز الوظائف النحوية ال�صبع التي يوؤديها، 
امل�صتقات  على  يطلق  اأن  ح  َي�صِ ال  الو�صف  اأن  ليبني  املقال  هذا  فجاء  
املذكورة اإال حني اأدائه وظيفة من الوظائف النحوية ال�صبع التي �صيقف 
من  االأ�صيلة  مفاهيمه  م�صتمدًا  وافيًا  حتلياًل  ويحللها  �صورها،  على 
حني  الت�صوم�صكي  التحويلي  باملنهج  م�صرت�صدًا  ال�صيبويهية،  اخلابية 
الذي  املي�صر  الل�صاين  التحليل  على  تعني  التي  امل�صطلحات  ا�صتدعاء 
ال�صطحية، وما تنطوي عليه  بنياته  املتوارية خلف  العميقة  بنياته  يربز 

من دالالت.
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ب�ضط املو�ضوع:
اأراده النحويون من هذا  الو�صف العامل ونعني بهذا امل�صطلح ما 
تكن  مل  امل�صتق  الو�صف  م�صاألة  اإن  اإذ  ال�صرفيون،  اأراده  ما  ال  امل�صتق 
ملحوظ،  ن�صيب  فيها  للنحو  كان  واإمنا  وحده،  ال�صرف  بعلم  خا�صة 
و�صائل  من  و�صيلة  اأنه  على  اال�صتقاق  اإىل  نظر  قد  ال�صرف  كان  فلئن 
تغيري البنى االإفرادية لتوليد ُبًنى جديدة حمالة معاين تلبي االأغرا�س 
بيَّنه  الذي  االنتحائي  باملفهوم  النحو  فاإن  اللغة،  مل�صتعمل هذه  الداللية 
يف  امل�صتقات  لهذه  الذي  الدور  عن  الغطاء  كا�صفًا  كان  جني«)1(  »ابن 
العمل و عالئقها بغريها من اأجزاء الرتكيب االأخرى حني اأدائها اإحدى 

الوظائف النحوية ال�صبع.
اأواًل - ماهية الو�ضف و�ضبب اال�ضطالح عليه بهذه الت�ضمية:

مرتبط  »الو�صف«  م�صطلح  اأن  اإىل  النظر   نلفت  االأمر  مبتداأ  يف 
يف جوهره بعلم النحو، ال يطلق على امل�صتقات اخلم�صة التي هي )ا�صم 
الفاعل وا�صم املفعول وال�صفة امل�صبهة و�صيغ املبالغة وا�صم التف�صيل(
اإال حني عملها عمل اأفعالها. ولي�س كما هو ُمتبدٍّ لبع�صهم الذين يطلقونه 

على هذه امل�صتقات اأينما حلت وارحتلت. 
وملا كان ا�صم الفاعل )و هو اأم الباب( - ال ي�صح اأن ن�صميه و�صفًا 
اإال اإذا ات�صف ب�صفات فعله، وعمل عمله بال�صروط التي ينبغي اأن تتوافر 
امل�صتقات  كانت  وملا  الحقًا)2(،  ال�صروط  تلك  �صبيل  و�صن�صتبني  فيه، 
االأربعة االأخرى حممولة على ا�صم الفاعل يف العمل - فاإننا �صنقف على 
املجاراة يف  ثنائية ا�صم الفاعل والفعل امل�صارع لتبيان �صبب ت�صمية تلك 

امل�صتقات اخلم�صة بالو�صف.
ثانياً - املجاراة يف ثنائية ا�ضم الفاعل والفعل امل�ضارع:

العالقة يف هذه الثنائية تك�صف الغطاء عن اأن الفعل امل�صارع �ُصمي 
اأحرفه  وال�صكنات وعدد  الفاعل يف احلركات  ا�صم  م�صارعًا مل�صارعته 
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واأن ا�صم الفاعل اإمنا �ُصمي و�صفًا الت�صافه ب�صفات الفعل امل�صارع يف 
العمل َعَمَله. ولنا اأن نقف على تعريف ل�صيبويه من قبيل التعريف بالتمثيل 
َرى  يجلي هذه الثنائية فحواه: »هذا باب من ا�صم الفاعل الذي جرى َمْ
اأرْدَت يف  ما  املعنى  من  فيه  اأرْدتَ  فاإذا  املعنى.  املفعول يف  امل�صارع يف 
َيْفَعُل كان منونا نكرة، وذلك قولك: هذا �صارٌب زيدًا غدَاً فمعناه وعمله 
هذا َي�صرُب زيدًا غدًا«)3(. ذلك اأن ُمراد »�صيبويه« ِبَجْري الو�صف )ا�صم 
الفاعل( على الفعل اأنه يعمل عمله، فين�صب املفعول به اإذا كان مبعنى 
الفعل املتعدي كما يف املثال امْلَ�ُصوق. ويكتفي برفع الفاعل اإذا كان مبعنى 
الفعل الالزم. ُيَعزز ذلك قول البن يعي�س جاء فيه اأن ا�صم الفاعل الذي 
َرى الفعل يف اللفظ واملعنى. فاإذا اأريد  يعمل عمل الفعل هو اجلاري َمْ
ما اأنت فيه، وهو احلال اأو اال�صتقبال �صار مثله من جهة اللفظ واملعنى 
فجرى مراه وُحِمَل عليه يف العمل، كما ُحِمَل الفعل امل�صارع على اال�صم 
يف االإعراب ملا بينهما من امل�صاكلة«)4( التي هي طردية عك�صية. ومعنى 
»كاِتٌب«  الفاعل  ا�صم  اأحرف  اأن عدد  �صكناته  و  َجرُيه عليه يف حركاته 
مثاًل كعدد اأحرف الفعل امل�صارع »َيكتُب« وكاف »كاِتٌب« مفتوحة كما ياء 
»َيْكُتُب« مفتوحة، واالألف الثانية �صاكنة كما ثاين »يكتُب«، والتاء فيهما 
احلركات   يف  ْرُي  اجْلَ وهذا  اإعراب)5(.  حرُف  فيهما  والباء  مك�صورة، 
غري  ومن  الثالثي   من  التي  الفاعلني  اأ�صماء  كل  يف  طْرِدي  وال�صكنات 
الثالثي، ال�صحيح واملَُعل على َحد �صواء)6(. فا�صم الفاعل »فاهم« مياثل 
فعله امل�صارع »يفهم« عرو�صيًا \0\\0.، وا�صم الفاعل »م�صتف�صٌر« ُماٍر 
لفعله امل�صارع »ي�صتف�صُر« عرو�صيًا \0\0\\0، وا�صم الفاعل »ُمِطيٌع« ُمَعَل 
اٍر لفعله امل�صارع »ُيطيُع« املَُعل بقلب عينه  بقًلٍب عينه  )الواو( ياء  ُمَ
املَُعل بحذف المه  »ُمَتَعاٍل«  الفاعل  وا�صم   ،0\0\\ ياء عرو�صيًا  )الواو( 
على  التي  ال�صمة  بحذف  امُلَعل  »َيَتَعاىل«  امل�صارع  لفعله  ُماٍر  )الياء( 
« الذي من امل�صعف الذي  المه )االألف املق�صورة(، وا�صم الفاعل »رادٌّ
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عرو�صيًا  »َيْرُدُد«  اأ�صله  الذي   » »َيُردُّ امل�صارع  لفعله  ُماٍر  »َراِدٌد«  اأ�صله 
.)7(0\\0\

امل�صارع هي من  والفعل  الفاعل  ا�صم  اإن االرتباط بني �صيغتي  ثم 
يف  للفعل  �صبهه  هو  النحويني  لدى  وامْلُْعترَبُ  واملعنى)8(.  اللفظ  جهتي 
املعنى ال ال�صورة)9(، اإذ نراهم يذهبون اإىل اأن ال�صيغتني )ا�صم الفاعل 
اأم الباب والفعل امل�صارع ( تعربان عن معنى واحد. يوؤكد ذلك ابن جني 
بقوله »ومن امل�صاف على تقدير التنوين اأي�صا قولك: راأيت �صاربي زيد، 
تنادى  لذلك  ي�صرب«)10(.  ب�صارب  اأردت  اإذا  زيد،  ب�صاربي  ومررت 
ال�صبه  لذلك  العمل  االأخرى يف  ال�صيغتني على  اإحدى  النحويون بحمل 
وهو  مبعناه  هو  الذي  الفعل  على  جلريانه  الفاعل  ا�صم  اأعمل  »واإمنا 

امل�صارع«)11(.
والذي نطمئن اإليه هو اأن ا�صم الفاعل املحمول على الفعل امل�صارع 
اإىل ما يت�صمنه من احلدث الذي ي�صكل قا�صمًا م�صرتكًا بينهما،  َمَرده 
لتكون اأبنية امل�صتقات االأربعة االأخرى التي ال ماراة بينها وبني الفعل 
ولكونها  الفاعل،  ا�صم  بنية  وهي  االأم،  البنية  على  حممولة  امل�صارع 
العاملة  الفعل  هذا  وبني  بينها  امل�صرتك  القا�صم  ميثل  حدثًا  مت�صمنة 
االأربعة  وامل�صتقات  الفاعل  ا�صم  فاإن  لذلك  ب�صفاته.  املت�صفة  عمله، 
االأخرى التي يطلق عليها »الو�صف« ال ي�صح اإطالق هذا امل�صطلح عليها 
عر�صها  التي  التعريفات  اإن  اإذ  اأفعالها،  عمل  عاملة  ورودها  حني  اإال 
�صيبويه و�صواه من النحويني مل َت�ُصْق لنا اإال االأمثلة التي ُي�َصجل فيها اأن 
هذه امل�صتقات اخلم�صة عامٌل عمَل اأفعالها. واإذن فالو�صف مو�صوع نحوي 

مرتبط بالعامل ذي االأهمية البالغة يف نحونا العربي قدميه وحديثه. 
ثالثاً - الو�ضف بني االإفراد والرتكيب:

الت�صاوؤل الذي يطرح باإحلاح هو :هل الو�صف ا�صم اأو فعل اأو جملة 
فعلية؟ لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل ينبغي لنا اأن نقف عند ثنائية االإ�صناد 
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وثنائية الفعلية واال�صمية التي  للو�صف، و�صنجد اأن الو�صف لئن كان يف 
ظاهره ا�صمًا، فاإنه يف بنيته العميقة)12( ال ينفكُّ اأن يكون فعاًل اأو جملة 

فعلية، وهو ما �صن�ْصتِبنُي �صبيله يف ال�صفحات التي نحلل فيها �صوره. 
وقبل االإجابة عن هذا الت�صاوؤل َنلِفت النظر اإىل اأن النحويني العرب 
اأن  كيف  و�صرنى  املعنى،  على  عولوا  بل  ال�صكل،  حدود  عند  يقفوا  مل 
هذا املعنى كان عندهم هو اْلـُمطَلَق لتحليل اْلُبَنى اللغوية. وجتلى ذلك 
يعربه  ما  معنى  يفهم  اأن  املعرب  على  واجب  »واأول  ه�صام  بن  قول  يف 
مفردًا اأو مركبًا«)13(. واأ�صا�س ذلك اأن املعنى ال يتو�صل اإىل معرفة كنهه 
وحدها.  املن�صود  االإ�صنادي  للرتكيب  ال�صطحية  البنية  على  باالعتماد 
وبخا�صة حني التعاطي مع الُبَنى اللغوية  املحولة، التي اأدرك النحويون 
يتحدد  �صوئه  على  عميق  م�صتوى  يكمن  ال�صطحي  م�صتواها  خلف   اأن 

املعنى الوظيفي له.
فاالإ�صناد يق�صم يف النحو العربي على ق�صمني، اإ�صناد اأ�صلي واإ�صناد 
غري اأ�صلي. فاالإ�صناد غري االأ�صلي هو الذي تقوم فيه العالقة بني الو�صف 
)اأحد امل�صتقات اخلم�صة امل�صنفة �صمن دائرة الو�صف( ومرفوعه الذي 

اأ�صند اإليه.
وهذا االإ�صناد هو الذي اأ�صار اإليه »اال�صرتاباذي« يف م�صاق متييزه 
بني الكالم واجلملة بقوله: »والفرق بني اجلملة والكالم اأن اجلملة ما 
ت�صمنت االإ�صناد االأ�صلي)14(، �صواء كانت مق�صودة لذاتها اأو ال، كاجلملة 
التي هي خرب املبتداأ و�صائر ما ذكر من اجلمل، فيخرج امل�صدر وا�صما 
الفاعل واملفعول وال�صفة امل�صبهة والظرف مع ما اأ�صندت اإليه«)15( ليبني 
اأن اللغة العربية توظف نوعني من االإ�صناد، اإ�صناد اأ�صلي يتم بني ا�صمني 
اأو بني ا�صم وفعل يف اجلملتني اال�صمية والفعلية )النواتني االأ�صليتني(، 
ول يكون بني الو�صف ومعموله، من منطلق اأن ثم  واإ�صناد غري اأ�صلي حُمَ
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نوعني من التوا�صل، توا�صل عادي ي�صتعمله عامة النا�س يوظف اجلمل 
اأنواع  التوليدية النواة)16(، وتوا�صل راٍق ي�صتخدم اجلمل املحولة باأحد 
اإىل  فيه  يلجاأ  الذي  باال�صتبدال  التحويل  ومنه  االأربعة)17(.  التحويل 
الو�صف بديال عن اجلملة الفعلية)18( املكافئة له نحويًا، على الرغم من 
اإن   وحيث  بها،  امل�صتبَدل  باجلملة  والتعبري  به  التعبري  بني  فرقًا  ثم  اأن 
الو�صف اإ�صناد غري اأ�صلي، فاإنه يف حتليله ل�صانيًا هو جملة م�صارعية، 
وقلياًل ما يكون جملة ما�صوية ِقواُم هذه اجلملة الفعلية الو�صف الذي 
اإليه  م�صند  اأو  )فاعل  اإليه  م�صند  اإىل  م�صندًا  فعاًل  العميقة  بنيته  ُتَعد 
ياأتي  الو�صف  اأن  هو  الراأي  هذا  ُيَقوي  وما  فاعل()19(.  )نائب  �صلبي 
ا�صم  اإذن  فهو  له)20(  النحوي ال خرب  العرف  والفعل يف  الفعل.  مبعنى 
عند  والفعل  الفعل.  هو  اإمنا  الفعلية  اجلملة  يف  يعمل  الذي  الأن  حمول 

النحويني العرب ال ي�صتغني عن الفاعل)21(. 
ُز الراأي الذي َيذهُب اإىل اأن الو�صف هو جملٌة فعلية قول  والذي يعزِّ
اه »واإن  الأبي علي الفار�صي اأورده يف َم�َصاق حديثه عن امتناع اإ�صافته موؤدَّ
ْز اإ�صافته اأي�صا اأال  كان دخول الالم مبعنى الذي  يف ا�صم الفاعل مل جَتُ
ترى اأنه اإذا كان كذلك كان ا�صم الفاعل يف تقدير جملة )...( و اإذا كان 
اأن  اإ�صافة اجلمل«)22(. كما  اإ�صافته )...( كما ال جتوز  جملة مل جتز 
ا الو�صف من اأق�صام الفعل. و�صماه  الفراء ومهدي املخزومي)23( قد َعدَّ

مهدي املخزومي« الفعل الدائم)24(. 
بنيته  يف  يكون  معينة  �صياقات  يف  الو�صف  اأن  اإىل  نطمئنُّ  ونحن 
اأخرى  �صياقات  ويف  ما�صيًا)26(،  فعاًل  اأو  م�صارعًا)25(  فعاًل  العميقة 
لي�س  االأحوال  اأو ما�صوية)27(، وهو يف كل  يكون جملة فعلية م�صارعية 
مفردًا، على الرغم من اأنه يوؤدي الوظيفة النحوية التي يوؤديها املفرد. 
والو�صف هو ما �صيغ من امل�صدر)28( ليدل على ذات باعتبار معنى هو 
املق�صود)29(. وي�صمل ا�صم الفاعل وا�صم املفعول وال�صفة امل�صبهة واأمثلة 
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واأفعل التف�صيل)30(، فا�صم الفاعل ما ا�صتق من فعل ملن قام  املبالغة، 
به مبعنى احلدوث)31(، يف مقابل ال�صفة امل�صبهة بالفاعل يف ما عملت 
فيه)32(، التي هي من باب االأ�صماء التي عملت عمل الفعل)33(. وا�صم 
االأوزان  املبالغة هي  الفعل ملن وقع عليه. و�صيغ  امل�صتق من  املفعول هو 
اإليها ا�صم الفاعل للداللة على و�صف الفاعل باحلدث على  التي يحول 
�صبيل الكرثة واملبالغة ال�صريحة يف معنى فعلها الثالثي االأ�صلي. »وا�صم 
التف�صيل ا�صم بني على »اأفعل« بزيادة �صاحبه على غريه«)34(. والالفت 
للنظر اأن هذه امل�صتقات االأربعة لئن كانت حممولة على ا�صم الفاعل يف 
اِرع  املُ�صَ الِفْعل  على  لي�صت جارية  الأنها  رتبته  تـنق�س عن  فاإنها  العمل 
اجلاري عليه هو يف َحَركاته و�صكناته)35(، فهي جتري على ا�صم الَفاِعل 
يف العمل دون جريانها على الفعل يف عدد االأحرف وال�صكنات واحلركات. 
ونحن ن�صتاأن�س اإىل اأن هذه املُ�ْصَتّقات امل�صطلح عليها بالو�صف اإمنا هي 

مت�صمنة  معنى الفعل، فلما فاحت رائحة الِفعل منها َعِملت َعَمَله.
رابعاً - �ضروط عمل الو�ضف:

لكي يعمل الو�صف عمل فعله يجب اأن يكون على اإحدى ال�صورتني 
االآتي ذكرهما، وهما اأن يكون نكرة  اأو مقرتنا بال�صابقة »ال«.

ال�ضورة االأوىل: وفيها يكون الو�صف نكرة، وهي على ق�صمني: 

الق�ضم االأول:
فيه يكون الو�صف نكرة منونا، حيث  و�صع »�صيبويه« معايري حمددة 
الفعل  اأنه يجري مرى  اإىل  الو�صف(، وذهب  باب  )اأم  الفاعل  ال�صم 
امل�صارع يف املعنى و العمل حال كونه منونا نكرة، وبني اأنه ال يعمل لذاته، 
جرى  الذي  الفاعل  ا�صم  من  باب  »هذا  قائاًل:  امل�صارع  مل�صابهته  بل 
اأردت فيه من املعنى  مرى الفعل امل�صارع يف املفعول يف املعنى. فاإذا 
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ما اأردت يف يفعل كان منونا نكرة وذلك قولك هذا �صارب زيدًا فمعناه 
فاإذا حثت عن فعل يف حني وقوعه غري  وعمله مثل هذا ي�صرب زيدًا. 
منقطع كان كذلك و تقول : هذا �صارب عبداهلل ال�صاعة  فمعناه و عمله 
ن ال َيعَمُل  مثل هذا ي�صرب زيدا ال�صاعة)36(، اأي اأن الو�صف النكرة املنوَّ

اإال حني داللته على احلال واال�صتقبال. 
الق�ضم الثاين:

فيه يكون الو�صف نكرة مقرتنا بالالحقة )النون التي للمثنى والنون 
ون  اأن العرب ي�صتخفُّ التي جلمع املذكر ال�صامل(. يقول �صيبويه »واعلم 
نحو  يف  �صيء«)37(  املعنى  من  يتغري  وال  والنُّون،  التنوين  فيحِذفون 
الو�صف الوارد يف قوله تعاىل {اإنا منزلون على اأهل هذه القرية ِرْجزا 

من ال�ضماء} ]العنكبوت: 34[ و هو »منزلون«.
ال�ضورة الثانية: فيها يكون الو�صف العامل مقرتنًا بال�صابقة »األ«)38(
التي بنيتها العميقة ل�صانيًا الوحدة اللغوية  »الذي« اأو اإحدى مت�صرفاتها 
�صيبويه:  عنها  قال  اللواتي(التي  الالتي،  الذين،  اللتان  اللذان،  )التي 
»هذا باب �صار الفاعل فيه مبنزلة الذي فعل يف املعنى، وما يعمل فيه 
وذلك قولك: هذا ال�صارب  زيدًا. ف�صار يف معنى هذا الذي �صرب زيدًا 
التنوين  مبنزلة  و�صارتا  االإ�صافة  منعتا  والالم  االألف  الأن  عمله  وعمل 

)...( و هذا وجه الكالم«)39(. 
تثنيته  اأن  من  بينة  على  يكون  اأن  هو  الو�صف  ملحلل  ينبغي  والذي 
العمل  يف  مفرده  مثل  وتاأنيثًا  وتذكريًا  وتك�صريًا  ت�صحيحًا  جمعه  و 

وال�صروط)40(.
وي�صتوقفنا على ذلك الو�صفان الواردان يف قوله تعاىل {واملقيمني 
و»املوؤتون«.  »املقيمني«  وهما   ،]162 ]الن�صاء:  الزكاة}  واملوؤتون  ال�ضالة 
ونلحظ اأن داللة الو�صف الزمنية هنا هي احلا�صر اأو امل�صتقبل متجلية 
يف بنيتيهما العميقتني »الذين يقيمون ال�صالة« و»الذين يوؤتون الزكاة«.
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خام�ضاً - حتليل البنية العميقة للو�ضف العامل:
يف مبتداأ االأمر نلفت  النظر اإىل اأن ا�صم الفاعل )اأم باب الو�صف( 
حممول على الفعل امل�صارع يف العمل للم�صابهة التي ذكرناها. كما اأن 

امل�صارع حممول عليه يف االإعراب)41( وتنزيله منزلته. 
ولكي يقوى الو�صف على ن�صب معموله، ا�صرتط النحويون اأن تكون  
الداللة   لتلك  التنوين مالزمًا  وجعلوا  اال�صتقبال،  اأو  احلال  على  داللته 
حيث اإن »ا�صم الفاعل اإذا اأريد به احلال اأو اال�صتقبال يعمل عمل الفعل 
اإذا كان منونًا«)42(، اأو مقرتنًا بالالحقة )النون( التي  للمثنى اأو جلمع 

املذكر ال�صامل)43(. 
وامل�صتقات االأربعة االأخرى )ا�صم املفعول وال�صفة امل�صبهة و �صيغ 

املبالغة و ا�صم التف�صيل( حممولة على ا�صم الفاعل يف العمل.
ويف معر�س حديثالنحويني عن عمل الو�صف عمل فعله من الرفع 
اإحدى  الو�صف  فيها  يوؤدي  اأن  ينبغي  التي  ال�صياقات  حددوا  والن�صف 
اإىل  يحتاج  ال  الذي  الو�صف  املبتداأ  )وظيفة  ال�صبع  النحوية  الوظائف 
وظيفة اخلرب  اأو  م�صد اخلرب)44(،  ي�صد  اإىل مرفوع  يحتاج  واإمنا  خرب، 
النا�صخ(،  )خرب  حمواًل  خربًا  اأو  خربًا،  يقت�صي  الذي  االأ�صلي  للمبتداأ 
اأو نعتًا، اأو حااًل اأو منادى �صبيها بامل�صاف، اأو مفعواًل به ثانيًا، اأو ا�صمًا 
هو  اإمنا  العمل  اأ�صل  »اإن  بقوله:  يعي�س  ابن  ذلك  لنا  يوؤكد  مرورًا(. 
ذلك  علـم  واإذا   )...( لالأ�صـماء  هو  االإعـراب  اأ�صل  اأن  كما  لالأفعال، 
فليعلم اأن الفروع اأبدًا تـنحط  من درجـات االأ�صـول، فلما كانت اأ�صماء 
الفاعلني و ال�صفة امل�صبهة )...( فروعًا على االأفـعال كانت اأ�صـعف منها 
يف العمل، ومن �صعـف ال يعمل حتى يعتـمد على كالم قـبله من مبتداأ اأو 
مو�صـوف اأو ذي حـال)45( اأو ا�صــتفهام اأو نفي، وذلك من قبـيل اأن هذه 

االأمـاكن لالأفـعال«)46(.
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1 - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة املبتداأ:
الو�صف حني اأدائه وظيفة املبتداأ ذو طبيعة مزدوجة، ا�صم من جهة 
له  يكن  الرافع مل  والو�صف  والعمل)47(.  املعنى  وفعل من جهة  اللفظ، 
اإمنا يخرب به ال عنه . فهو  خرب؛ الأنه  هو اخلرب يف حد ذاته. واخلرب 
بعده  ما  اإِىل  م�صَنٌد  مبتداأ  فهو  بالفعل)48(.  كااٍلْخبار  به  خمرب  مبتداأ 
اإِ�صناد الفعل اإىِل الفاعل)49(. وقد اأو�صَح »ابن مالك« اأن �صبب ا�صتغناء 
الو�صف  عن اخلرب هو  �صدة �صبهه بالفعل، الأن القول: ًاناجٌح املجتهُد؟ 
مزيد  اإِىل  املجتهد؟«  »اأينجح  يفتقر  ال  فكما  املجتهد؟«  »اأينجح  مبنزلة 
نحويًا(،  له  )املكافئ  مبنزلته  هو  ما  يفتقر  ال  كذلك  اجلملة  متام  يف 
بالو�صف  الفائدة، وذلك حا�صل  اإمِنا هو متام  الأن املطلوب من اخلرب 

املذكور ومرفوعه)50(.
وحيث اإن  الو�صف لي�س فعاًل خال�صًا، واإمنا هو فعل يف املعنى فقد 
فيه جانب  يعزز  ما  على  اعتماده  الب�صريني  النحويني  ا�صرتط جمهور 
الفعلية، وذلك باالعتماد على حرف نفي اأو حرف وا�صتفهام،»الأن ال�صفة 
ال ت�صري مع فاعلها جملة كالفعل اإِال مع دخول معنى ينا�صب الفعل عليها 
�صيبويه  عند  ا�صتح�صاين  ال�صرط  وهذا  اال�صتفهام«)51(.  النفي  كمعنى 
مل  »�صيبويه«  اأن  زعم  »ومن  قبح.  على  عنده  جائز  فهو  واجبًا،  ولي�س 
ُيِجْز َجْعَله مبتداأ اإِذا مل َيِل ا�صتفهامًا اأو نفيًا فقد قّوَلُه ما مل يقل«)52(. 
والكوفيون ومعهم »االأخف�س« ال ي�صرتطون اال�صتفهام والنفي يف الو�صف 
الواقع مبتداأ، اإِال اأنهم يجعلونه مرفوعًا مبا بعده، وما بعده مرفوعًا به 

على قاعدتهم)53(.اأي اأنهم يعدون الو�صف ومرفوعه مرتافعني. 
ال�ضورة االأوىل: فيها �صنجد الو�صف النكرة �صفة م�صبهة عاملة عمل 
فعلها، ونقف على ذلك يف قوله تعاىل: {واإِْن اأدري اأَقريٌب اأم َبعيٌد ما 
توعدون«  ما  بعيٌد  اأم  »اأقريٌب  اجلملة  اإن  اإذ   ،]109 ]االأنبياء:  توَعدون} 
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موؤدية وظيفة املفعولني للفعل امل�صارع القلبي »اأدري« مكونة من الو�صف 
املوؤدي  »بعيٌد«  الو�صف  عليه  املعطوف  »قريٌب«)54(  امل�صبهة  )ال�صفة 
وظيفة املبتداأ، وفاعله املوؤدي وظيفة اخلرب هو املو�صول اال�صمي »ما« مع 
�صلته اجلملة الفعلية »توعدون«. وهو معتمٌد على همزة اال�صتفهام)55(. 
ولئن كان ظاهر هذه اجلملة اأنها ا�صمية، فاإنها يف جوهرها هي جملة 
فعلية م�صارعية، بنيتها العميقة »اأيقُرب اأم َيْبُعد ما توعدون اأو موعدكم«. 
ال�ضورة الثانية: فيها جند الو�صف املوؤدي وظيفة املبتداأ مل يتطابق مع 
معموله يف التثنية. ففي قوله �صلى اهلل عليه و�صلم »اأََحي واِلداك؟«)56( 
جند الو�صف »حي« الذي هو �صفة م�صبهة قد رفع فاعله »والداك« ال�صادَّ 
الو�صف هو يف  اأن  التثنية، مما يبني  م�صدَّ اخلرب، ومل يتطابق معه يف 
جوهره فعل، الأن اجلملة اال�صمية النواة يجب التطابق فيها بني املبتداأ 

واخلرب يف العدد.
ال�ضورة الثالثة: يف هذه ال�صورة  يكون الو�صف غري معتمد على نفي 
اأو ا�صتفهام كما هو ال�صاأن بالن�صبة اإىل الو�صف الوارد يف املثل العربي 
ا�صم  هي  »مكرٌه«  كلمة  اإن  حيث  بطٌل«)57(،  ال  اأخاك  »ُمكَرٌه  ال�صهري 
م�صد  �صدَّ  الذي  »اأخاك«)58(  الفاعل   نائب  اإىل  احتاجت  وقد  مفعول، 
اخلرب، ذلك اأن اعتماد الو�صف املوؤدي وظيفة املبتداأ على حرف نفي اأو 
حرف ا�صتفهام اإمنا هو من قبيل اال�صتح�صان  ال على �صبيل الوجوب)59(. 
وقد يرد الو�صف املوؤدي وظيفة امليتداأ مقرتنًا بال�صابقة »ال« يف نحو قول 

ابن قي�س اخلطيم)60(:

ذلك اأن الو�صف »احلافظو« املوؤدي وظيفة املبتداأ قد ن�صب املفعول 
عورة  يحفظون  »الذين  هي  معموله  مع  العميقة  وبنيته  »عورَة«،  به 
ورائهم  من  ياأتيهم  »ال  املنفية  امل�صارعية  اجلملة  وخربه  الع�صرية«، 

يـــاأتـــيـــهـــم مــــن ورائـــــهـــــم َنــــَطــــُفاحلــافــظــو َعــــــــْوَرَة اْلـــَعـــ�ـــضـــَرَة ال
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نطف«، حيث اإن ال�صاعر هنا »مل يرد االإ�صافة بحذف النون بغري معنى 
فيه. ولو اأراد غري ذلك لكان غري اجلر خطاأ، ولكنه حذف النون لطول 
اال�صم  اإذ �صارما بعده �صلة له«)61(، فحذف النون من هذا املبتداأ اإن 
هو اإال حذف ا�صتخفاف من البنية ال�صطحية، وهو َمْنِوي ومراد يف البنية 

العميقة. 
2 - الو�ضف املوؤدي وظيفة اخلرب:

اأ - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة خرب املبتداأ:
ُمْغُنون  اأنتم  {فهل  الكرمية  االآية  عندها  ت�صتوقفنا  االأوىل:  ال�ضورة 
عنا من عذاب اهلل من �ضيء} ]اإبراهيم: 21[، ذلك اأن الو�صف »ُمْغنون« 
املقرتن بالالحقة )نون جمع املذكر ال�صامل( قد ن�صب املفعول به »من 
لكون  املن�صوب حماًل،  الزائد »من«  �صيء« املجرور لفظا بحرف اجلر 
هذا الو�صف جاء موؤديًا وظيفة خرب املبتداأ »اأنتم«، ولي�س لكونه معتمدا 

على ا�صتفهام.
 والذي يوؤكد �صواب هذا امَلنَزع هو اأن هذا الو�صف يعمل عمله حتى 
و لو ا�صتغني عن حرف اال�صتفهام »هل«. والبنية العميقة لهذا الو�صف 

مع معموله هي »تغنون عنا من عذاب اهلل �صيئا اأو من �صيء«.
ِقبلَتهم}  بتابٍع  اأنت  {وما  تعاىل  قوله  يف  الوارد  الو�صف  وجند 
املفيد  الزائد )الباء(  »بتابع« املجرور لفظا بحرف اجلر   ]145 ]البقرة: 
ن�صب  حيث  »بـتابـع«،  امل�صـارع  فعـله  ب�صـفات  مت�صـفًا  النفي  توكيد 
املبتـداأ  خرب  وظيـفة  موؤديًا  منونًا  نكـرة  ملجيئـه  »قبـلتهم«  بـه  املفعول 
»اأنت«، ولي�س لكونـه معتمدًا على نـفي. كما اأن الو�صـف الـوارد يف االآيـة 
 ]12 ]العنكبوت:  الكرميـة {وما هم بحاملني من خطاياهم من �ضيء} 
»بحاملني « املجرور لفظا بالباء الزائدة الدالة على توكيد النفي قد عِمل 
املجرور  �صيء«  »من  به  املفعول  فن�صب  »يحملون«،  امل�صارع  فعله  عَمل 
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لفظا بحرف اجلر الزائدة )من( لكونه نكرة  مقرتنًا بالالحقة )النون 
النفي )ما(.  لكونه م�صبوقًا بحرف  ولي�س  ال�صامل(،  التي جلمع املذكر 
الو�صف  نحو  يف  مبالغة  �صيغة  الوظيفة  هذه  املوؤدي  الو�صف  يرد  وقد 
]املائدة:  اأكالون لل�ضحت}  اعون للكذب  املوظف يف االآية الكرمية {�ضمَّ
»الكذب«  املفعولني  اإىل  و»اأكالون«  »�صماعون«  الو�صف  تعدى  42[، حيث 

الكذب  »ي�صمعون  العميقة  وبنيته  )الالم(.  اجلر  بحرف  و»ال�صحت« 
وياأكلون ال�صحت كثريًا«. والالفت للنظر اأن يف هذه االآية حتويلني  حتويل 
باحلذف م�س املبتداأ الذي بنيته العميقة »هم«، وحتويل باال�صتبدال م�س 
العميقة  بنيته  و»اأكالون«  »�صماعون«  و�صفا  ورد  الذي  املبتداأ  هذا  خرب 

جملة م�صارعية. 
)النون  بالالحقة  العامل مقرتنا  النكرة   الو�صف  يرد   اأن  وميكن 
التي جلمع املذكر ال�صامل ()62(. ففي االآية الكرمية {و ال اأنتم عابدون 
ما اأعبد و ال اأنا عابد ما عبدمت و ال اأنتم عابدون ما اأعبد} ]الكافرون: 5-3[ 
اأعبد« و»عابد ما عبدمت«  الثالث)63( »عابدون ما  الفعلية  جند اجلمل 
و»عابدون ما اأعبد«)64( جاءت لتوؤدي وظيفة خرب املبتداآت »اأنتم« و»اأنا« 

و»اأنتم«. 
والبنيات العميقة لهذه اجلمل املركبة هي »تعبدون معبودي« و»اأعبد 
ببناء  و�صفًا  امل�صند  ميء  اأن  وي�صجل  معبودي«.  و»تعبدون  معبودكم« 
»فاعل« منح النظم الداللة على تاأكيد نفي حدوث حدث عبادة الر�صول 
�صلى اهلل عليه و �صلم ملا يعبد الكافرون، فمعنى »وال اأنا عابد ما عبدمت« 
عبادة  حدث  حدوث  نفي  وتاأكيد  عبدمت«)65(،  ما  عابًدا  قطُّ  كنت  »ما 
الكافرين ملا يعبد الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، ذلك اأن دخول النفي 
على املبتداأ »ال اأنا« و»ال اأنتم« م�صعر باإخراج هذه الذات من احلكم اأي 

اخلرب. وفيه من القوة والتاأكيد ال�صيء الكثري)66(.
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ويف  تف�صيل.  ا�صم  اخلرب  وظيفة  املوؤدي  الو�صف  يكون  اأن  وميكن 
هذه احلال يعمل عمله دون اأن يكون ُمَنونًا،الأن ا�صم التف�صيل ممنوع من 
ال�صرف. ففي قوله تعاىل {فاهلل اأحق اأن تخ�ضوه اإن كنتم موؤمنني} 
]التوبة: 13[، يالحظ اأن الو�صف  »اأحق« موؤد وظيفة خرب املبتداأ »اهلل«. 
وبنيته العميقة »يحق«. واخلرب يف هذه االآية ورد جملة م�صارعية مركبة 

الأن فاعل ا�صم التف�صيل هو امل�صدر املوؤول »اأن تخ�صوه«. 
ذات  ونقلبهم  رقود  وهم  اأيقاظاً  {وحَت�ضبهم  الكرمية  االآية  ويف 
اليمني وذات ال�ضمال وكلبهم با�ِضٌط ذراعيه} ]الكهف: 18[ جند  اجلملة 
الوظيفية  الروؤية  من  انطالقًا  ذراعيه«  با�صط  »كلبهم  املركبة  اال�صمية 
التي حتلل اجلملة ح�صب اخلانة الوظيفية التي حتتلها)67( قد ورد خربها 
»با�صط ذراعيه« جملة ما�صوية ب�صيطة موؤلفة من الو�صف »با�صط« الذي 
به  واملفعول  »هو«  امل�صمر  وفاعله  »ب�صط«)68(،  العميقة  بنيته  يف  هو 

»ذراعيه«. والبنية العميقة لهذه اجلملة هي »ب�صط ذراعيه«)69(.
وال�صياق هو الذي  بني اأن الداللة الزمنية لهذا الو�صف هي املا�صي 
الو�صف نكرة  الرغم من ميء هذا  اأو اال�صتقبال على  ولي�صت احلال 

منونًا واقعًا خربًا للمبتداأ »كلبهم«.
ويف قوله تعاىل {ُكلُّ َنْف�ٍص ذائقُة املوَت} ]اآل عمران: 185[ ي�صجل اأن 
الو�صف »ذائقة املوت« املوؤدي وظيفة خرب املبتداأ »كل« النكرة املخ�ص�صة 
باالإ�صافة عامل عمل فعله امل�صارع »تذوق« على الرغم من حذف التنوين 
من بنيته ال�صطحية، اإذ اإن بنيته العميقة »ذائقٌة املوَت«. والذي يكافئها 
واالإ�صافة  ذهنًا.  منوي  هنا  التنوين  اأن  ذلك  املوت«،  »تذوق  دالليًا هي 
اإن هي اإال اإ�صافة لفظية، ال يغري كف التنوين فيها من املعنى �صيئًا الأنه 
غري  هنا  االإ�صافة  اأن  يعي�س«  »ابن  ذكر  حيث  ا�صتخفاف)70(،  حذف 
حم�صة الأن التنوين مراد والأنه لو كان االإ�صافة حم�صة لكنا قد اأخربنا 

عن املبتداأ النكرة باخلرب املعرفة  وذلك قلب للقاعدة«.
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مقرتنًا  املبتداأ  خرب  وظيفة  املوؤدي  الو�صف  يرد  اأن  ميكن  كما 
بال�صابقة »األ«، ففي قول االأع�صى من املتقارب:

اللغوية »ال« التي تكافئ   جند الو�صف »الواهب« املرتبط بالوحدة 
دالليًا« الذي »املوؤدي وظيفة خرب املبتداأ »هو« قد ن�صب املفعول به »املئة«. 
وقد جاء لق�صره على املبتداأ و تخ�صي�صه له، وبنيته العميقة« هو الذي 

َيَهُب املائَة ال غري)72(.
ب - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة خرب النا�ضخ)73(:

»كان«  التحويل  لعن�صر  خربا  الواقع  الو�صف  ت�صمل  ال�صورة  هذه 
واأخواتها اأو لعن�صر التحويل »اإن« واأخواتها.

ال�ضورة االأوىل: يف قوله تعاىل {ما كنُت قاِطَعًة اأمًرا حتى َت�ضَهدون} 
به  املفعول  ن�صب  قد  املنون  النكرة  »قاطعة«  الو�صف  جند   ]32 ]النمل: 
»اأمرًا« الأنه موؤد وظيفة خرب النا�صخ »كان«، و لي�س الأنه معتمد على نفي.
هو  االأمر  َقْطع  زمن  اأن  اأي  اأمرًا«،  »اأقطع  هي  له  العميقة  والبنية 

املا�صي، الأن عن�صر التحويل »كان« هو الذي حدد زمن اخلرب)74(.
ال�ضورة الثانية: يف االآية الكرمية {اإنا ُمْنِزلون على اأهل هذه القرية 
ِرْجزا من ال�ضماء} ]العنكبوت: 34[  جند الو�صف »منزلون« النكرة املقرتن 
بالالحقة )النون( عاماًل عمل فعله امل�صارع »ُنَنزل«، نا�صبًا املفعول به 
»رجزًا« لكونه موؤديًا وظيفة خرب »اإن«. و بنيته العميقة »ننزل على اأهل 

هذه القرية رجزًا. والداللة الزمنية له هي احلا�صر اأو امل�صتقبل.
]الكهف:  ويف قوله تعاىل {واإنا جلاعلون ما عليها �ضعيداً جرزاً} 
8[ جند الو�صف  النكرة »جاعلون« املقرتن بالالحقة ) نون جمع املذكر 

ال�صامل (الوارد خربًا للوحدة اللغوية التي للتوكيد »اإن« قد ن�صب املفعول 

ع�ضارا)71(هــــو الـــــواهـــــُب املــــائــــَة املــ�ــضــطــفــا واإمـــا  خما�ضا  اإمــا  ة   َ
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به االأول )املو�صول اال�صمي »ما«( و املفعول به الثاين »�صعيدًا« والبنية 
العميقة له مع معموليه هي »َلَنْجَعُل املوجود عليها �صعيدًا«.

االآية  يف  له  �صورة  على  ونقف  مفعول«،  »ا�صم  الو�صف  يكون  وقد 
فاجلملة   .]139 ]االأعراف:  فيه}  ماهم  ُمَترٌب  هوؤالء  {اإن  الكرمية: 
امل�صارعية املركبة)75( »مترب ماهم فيه« يالحظ اأن الو�صف فيها )ا�صم 
املفعول »ُمَترٌب«( الذي ي�صجل اأن بنيته العميقة »يترب« قد جاءت اجلملة 
اال�صمية الب�صيطة »ما هم فيه«، املوؤلفة من ا�صم املو�صول »ما«، و�صمري 
املوؤديان  »فيه«  واملجرور  واجلار  مبتداأ،  الواقع  »هم«  املنف�صل  الرفع 
وظيفة  موؤدية  الب�صيطة  اال�صمية  اجلملة  هذه  جاءت  قد  اخلرب  وظيفة 
نائب الفاعل للو�صف »مترب«. وهي تفيد تاأكيد تتبري املوجود فيه هوؤالء 
البنية  تكون  وبذلك  فيه«.  »املوجودون  العميقة هي  وبنيتها  النا�س)76(. 
»يترب  هي  فيه«)77(  هم  ما   ٌ »متربَّ املركبة  امل�صارعية  للجملة  العميقة 

املوجودون فيه«. 
االأليم}  اْلَعَذاَب  لذائقو  تعاىل {اإنكم  قوله  الوارد يف  الو�صف  اأما 
املذكر  جمع  )نون  الالحقة  بحذف  فُمَحول  »ذائقو«   ]38 ]ال�صافات: 
ال�صامل(، وبنيته العميقة هي »ذائقون العذاَب« على ِنية ذكر النون)78( 

ليكون اْلُبْعد ُالداليل لهذا الو�صف هو  »لتذوقون العذاَب«.
3 - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة النعت:

اأ - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة النعت النكرة:
ال�ضورة االأوىل: نقف على عينة لها يف قوله تعاىل {يخرج من بطونها 
الفاعل  ا�صم  الو�صف،  اأن  ذلك   ،]69 ]النحل:  األوانه}  خمتلف  �صراب 
وظيفة  موؤديًا  لكونه  »األوانه«  الفاعل  رفع  قد  املنون  النكرة  »خمتلف« 
النعت للمنعوت النكرة »�صراب« الواقع فاعاًل مرفوعًا. والبنية العميقة 
لهذا الو�صف هي »تختلف األوانه«. وهذا االختالف ممكن يف احلا�صر 

اأو امل�صتقبل.
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وقد يرد الو�صف املوؤدي وظيفة النعت ا�صم مفعول. ففي قوله تعاىل 
ُموٌع له النا�ُس} ]عود: 103[ ُي�َصجل اأن ا�صم املفعول النكرة  {ذلك َيْوٌم َمْ
املنون  »مموٌع« جاء موؤديًا وظيفة النعت للخرب املرفوع »يوٌم«. وقد رفع 
النا�س« هو جملة  له  النعت »مموع  لذلك فهذا  »النا�س«.  نائب فاعله 

م�صارعية ولي�س مفردًا، بنيته العميقة »يجمع له النا�س«.
ال�ضورة الثانية: فيها يكون مثل هذا الو�صف مع مرفوعه  موؤلفًا جملة  
قال  {و  تعاىل:  قوله  يف  ذلك  على  ونقف  الق�صر.  طريق  من  موؤكدة 
اأقول  اأن ال  اإين ر�ضول من رب العاملني َحقيٌق علي  مو�ضى يا فرعون 
على اهلل اإال احلق} ]االأعراف: 104-105[. فاجلملة الفعلية املركبة »حقيق 
علي اأن ال اأقول على اهلل اإال احلق« املوؤلفة من امل�صند ) الو�صف( ممثاًل 
يف ال�صفة امل�صبهة )َحقيٌق( التي هي منزلة منزلة فعلها امل�صارع الذي 
بنيته العميقة »َيِحق«، واجلملة امل�صارعية املوؤكدة بالق�صر »اأن ال اأقول 
وبنيتها  اخلرب.  م�صدَّ  ال�صاد  الفاعل  وظيفة  املوؤدية  احلق«  اإال  اهلل  على 
العميقة »يحق علي عدم القول على اهلل اإال احلق«. وجملة الو�صف هذه 
يف حمل رفع موؤدية وظيفة النعت للمنعوت »ر�صول« الواقع خربًا لعن�صر 

التوكيد »اإن«. وهي تفيد ق�صر قوله على احلق دون �صواه. 
االآية  ففي  التنوين.  من  مردًا  النكرة  الو�صف  مثل  يكون  وقد 
ذوا عدل منكم  به  النعم  يحكم  قتل من  ما  الكرمية: {فجزاء مثل 
مـوؤد  »بالـغ«  الو�صـف  اأن  نلحظ  اإذ   ،]95 ]املائدة:  الكعبة}  بالغ  هدياً 
الكعبة«.  »يبلغ  العميقة  وبنيته  »هديًا«.  النكرة  للمنعوت  النعت  وظيـفة 
م�صافًا  ظاهره  يف  يتبدى  اأنه  من  الرغم  على  به  ينعت  اأن  جاز  واإمنا 
اإ�صافة لفظية م�صاوية  اإ�صافة الو�صف »بالغ« هي  اأن  اإىل معرفة، ذلك 
للتنكري، ال تك�صب امل�صاف تعريفًا، الأن هذا الو�صف مبعنى اال�صتقبال 
م�صتخفًا  حذفته  اإذا  التنوين  كف  يغري  »ولي�س  �صيبويه:  فيه  قال  الذي 
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ذهنًا،  منوي  التنوين  اإن  ثم  معرفة«)73(.  يجعله  وال  املعنى  من  �صيئًا 
حذف ا�صتخفافًا بنيته العميقة »يبلغ الكعبة«. يقول �صيبويه: »ومما يكون 
اإىل املعرفة و يكون نعتا للنكرة االأ�صماء التي اأخذت من الفعل  م�صافًا 
واأريد بها معنى التنوين«)80(، ذلك اأنه ملا ذهبت النون عاقبتها االإ�صافة 
واملعنى معنى ثبات النون)81(. فالو�صف »بالغًا« لئن كان م�صافًا اإ�صافة 
لفظية فمعناه التنوين الأنه مبعنى اال�صتقبال ، و الأن النكرة ال تو�صف اإال 

بالنكرة )82(، واملقام هنا مقام و�صف. 
ب - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة النعت للمنعوت املعرفة:

ال�ضورة االأوىل: فيها �صنجد الو�صف املنزل منزلة فعله مقرتنا بال�صابقة 
»ال« يف نحو قوله تعاىل {الذين يقولون ربنا اأخرجنا من هذه القرية 
متاثل  اأهلها«  »الظامل  اجلملة  اأن  ذلك   ،]75 ]الن�صاء:  اأَْهُلها}  الظامِل 
الرتكيب االإ�صنادي  َيْظِلُم اأْهُلها »الأن الو�صف )ا�صم الفاعل( »الظامل« 
الو�صف  وهذا  »التي«.  دالليًا  املكافئة  )ال(  بال�صابقة  مقرتنًا  جاء 
النعت  امل�صارعية يف حمل جر موؤدية وظيفة  اأي اجلملة  مع  مرفوعه، 

للمنعوت املعرفة املجرور  »القرية«. وهي تفيد الذم)83(.
ال�ضورة الثانية: فيها يكون الو�صـف املوؤدي وظيفـة النعـت املقـرتن 
بال�صابــقة »ال« نا�صبًا املفعـول به. ونقـف على مثـال له يف قولـه تعـاىل: 
{ويعذب املنافقني واملنافقات وامل�ضركني وامل�ضركات الظانني باهلل ظن 
ال�ضوء} ]الفتح: 6[ وهو »الظانني« الذي ن�صب  املفعول به »ظن« لوقوعه 

موقع النعت. وبنيته العميقة »الذين َيُظنون ظن ال�صوء«.
4 - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة احلال:

فيها �صنجد اأن امل�صند يف هذه اجلملة امل�صارعية و�صفًا تـنزل منزلة 
فعله. ففي االآية الكرمية: {َلَتْدُخُلن امل�ضجد احلرام اإن �ضاء اهلل اآمنني 
حملقني روؤو�ضكم ومق�ضرين} ]الفتح: 27[. ي�صجل اأن احلال »حملقني 
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الفاعل(  )ا�صم  الو�صف  ِقواُمها  م�صارعية،  جملة  ورد  قد  روؤو�صكم« 
»حملقني« الذي هو مبنزلة الفعل. وبنيته العميقة »يحلقون« مكونة من 
)واو  الفاعل  يف  ممثاًل  اإليه  وم�صند  امل�صارع،  الفعل  يف  ممثاًل  م�صند 
اإليه  امل�صاف  به  املت�صل  »روؤو�س«  به  واملفعول  »اأنتم«،  اأي  اجلماعة(، 
املتمثل يف ال�صمري »كم«. وقد ياأتي هذا الو�صف النكرة منونًا كما هي 
 ،]141 ]االأنعام:  اأُُكُلُه}  خمتلًفا  والزرع  {والنخل  تعاىل  قوله  يف  احلال 
حيث اإن كلمة »خمتلفًا« هي و�صف قد رفعت الفاعل »اأُُكُله« الأنها موؤدية 

وظيفة احلال والبنية العميقة للو�صف مع مرفوعـه هي »يختـلف اأُُكُله«.
5 - الو�ضف املوؤدي وظيفة املفعول به الثاين:

نقف على مثال له يف قوله تعاىل {فال حت�ضنب اهلل خملف وعده 
به  املفعول  ن�صب  قد  »خملف«  الو�صف  اأن  ذلك   ،]47 ]اإبراهيم:  ر�ضله} 
الثاين »ر�صله«، كما اأنه يف البنية العميقة ن�صب املفعول به االأول »وعده« 
املجرور لفظًا على الرغم من جترده من التنوين املنوي ذهنًا، حيث اإن 
بنيته العميقة »خملفًا« لكونه موؤديًا وظيفة املفعول به الثاين للفعل النا�صخ 

»حت�صنب«. والبنية العميقة له مع معموليه هي »يخلف وعده ر�صله«.
6 - و�ضف الو�ضف املوؤدي وظيفة املنادى:

نقف على مثال لها يف قول يحيى الغزال من البحر الكامل :

موؤديًا  لكونه  الغواين«  ُود   « به  املفعول  »راجيًا« ن�صب  الو�صف  اإن  اإذ 
وظيفة املنادي ال�صبيه بامل�صاف، وبنيته العميقة هي »من يرجو ود الغواين«. 

7 - �ضور الو�ضف املوؤدي وظيفة اال�ضم املجرور:
للفقراء  ال�ضدقات  {اإمنا  تعاىل  قوله  يف  لها  مثال  على  نقف 
وامل�ضاكني والعاملني عليها واملوؤلفة ُقلوُبُهْم} ]التوبة: 60[، اإذ اإن ا�صم 

ظــلــة  اْلـــــــَغـــــــَوايِن  ُود  راجــــيــــا  ُمَوكل)84(يــــا  ِبــِهــنَّ  َكـــلَـــٌف  َفــــُفــــوؤَاُده ُ
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املفعول »املوؤلفة«املقرتن بال�صابقة املكافئة دالليًا »الذين« قد رفع نائب 
الفاعل »قلوبهم«، و هو ا�صم مرور الأنه معطوٌف على »للفقراء«. والبنية 
الو�صف  يكون  وقد  قلوبهم«.  توؤلف  »الذين  هي  معموله  مع  له  العميقة 
ُئُكْم  ُنَنبِّ ا�صم تف�صيل ونقدم له الو�صف الوارد يف قوله تعاىل {ُقْل َهْل 
103[، وهو  »االأخ�صرين« املجرور بحرف  ]الكهف:  اأْعَمااًل}  ِباالأَْخ�َضِريَن 
قال  التي تعرب متييزًا. وقد  »اأعمااًل«  الذي ن�صب كلمة  اجلر )الباء( 
النون:  فيه  املثبتة  »األ«  بال�صابقة  املقرتن  الو�صف  هذا  عن  »�صيبويه« 
»فاإذا ثـنيت  اأو جمعت فاأثبت النون فلي�س اإال الن�صب، وذلك قولهم: هم 

الطيبون االأخياَر، وهما احل�صناِن الوجوه«)85(.
خامتــــة:

انتهى املقال اإىل النتائج االآتية :
1 - اإذا كان بع�صهم يتعامل مع امل�صتقات اخلم�صة التي ي�صطلح عليها 
بالو�صف معاملة االأ�صماء احلقيقية، �صواء اأعملت اأم مل تعمل، فاإن 
هذا البحث يخرج تلك امل�صتقات من دائرة اال�صمية و يدخلها يف 
دائرة الفعلية فقط حني ات�صافها ب�صفات اأفعالها، والعمل عملها.

2 - اإن الو�صف العامل هو وحده الذي يتمتع بالداللية الزمنية �صواء اأكانت 
للحال اأم اال�صتقبال اأم امل�صي . بينما ي�صجل اأن هذه امل�صتقات حني 
عدم اإعمالها فاإن داللتها تقت�صر على احلدوث و الثبوت . فاجلملة 
»عمر ناجح« ال تكافُئ اجلملة »عمر ناجح اأخوه« الأن اخلرب »ناجح« 
ع ِلُيْثَبَت به النجاح لعمر من غري اأن يقت�صي هذا النجاح جتدده  ُو�صِ
�صيئا  بعد �صيء، بينما يف اجلملة الثانية جند اخلرب »ناجح اأخوه« 
و�صع ليقت�صي َتْزِجية  فعل النجاح ،و جعل معناه يتجدد �صيئًا ف�صيئًا 
مكافئ  الأنه  اجلرجاين«  »عبدالقاهر  البالغة  اإمام  ذلك  بني  كما 

للجملة »ينجح اأخوه«.
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3 - الو�صف الذي  يعتمد على نفي اأو ا�صتفهام اإمنا هو الو�صف النكرة 
املذكر  جمع  اأو  للمثنى  التي  )النون   بالالحقة  املقرتن  اأو  املنون 
ال�صامل( الذي يوؤدي وظيفة املبتداأ. واأن هذا االعتماد ا�صتح�صاين، 
الوظائف  يوؤدي  الذي  الو�صف  اأما  الوجوب.  �صبيل  على  ولي�س 
النحوية ال�صت االأخرى املتمثلة يف اخلرب والنعت واحلال واملفعول 
ال�صبيه بامل�صاف واال�صم املجرور فال يقت�صى  للنا�صخ واملنادى  به 
اعتمادًا كما ذهب اإىل ذلك بع�صهم ممن مزقوا نظرات »�صيبويه« 
زق وراأوا اأنه يف حاجة َم�ِصي�َصة اإىل نفي اأو ا�صتفهام. �صواء  �صر مُمَ
اأكان هذا الو�صف نكرة اأم  مرتبطا بال�صابقة »األ« املكافئة نحويًا 

الوحدة اللغوية »الذي« ومت�صرفاتها. 
4 - الو�صف املجرد من التنوين اأو الالحقة املكافئة له نحويًا )النون( 
امل�صاف اإىل املعرفة قد يظل موؤديا عمله عمل فعله، الأن حذف ذلك 
التنوين اأو تلك النون اإن هو اإال حذف يف اللفظ ويف البنية ال�صطحية.و 
اال�صم املجرور بعده املعرب م�صافًا اإليه هو مرور لفظًا من�صوب 
حمال يف بنيته العميقة. واأ�صا�س ذلك اأن تلك االإ�صافة اإن هي اإال 
اإ�صافة لفظية �صكلية ال يكت�صب من ورائها الو�صف النكرة امل�صاف 

ال تخ�صي�صًا وال تعريفًا.
5 - بخ�صو�س الداللة الزمنية االبتدائية التي للو�صف العامل عمل فعله 
لئن كانت يف غالبيتها داللة على احلا�صر اأو امل�صتقبل، فاإن ال�صياق 
هو الذي ميلك القول الف�صل يف حتديد الداللة الزمنية النهائية، 

وقد يخرجها اإىل املا�صي.
6 - ح�صور نظرية احلمل بقوة، تبدى ذلك ب�صكل الفت للنظر يف حمل 
املبالغة  �صيغ  و  امل�صبهة  وال�صفة  املفعول  )ا�صم  االأربعة  امل�صتقات 
فعله  على  االآخر  هو  املحمول  الفاعل  ا�صم  على  التف�صيل(  وا�صم 

امل�صارع اجلاري مراه.
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7 - اإن وظيفة املبتداأ هي الوظيفة التي يقوى على اأدائها كل م�صتق من 
تكون  التي  الوظيفة  وهي  الو�صف،  ت�صمى  التي  اخلم�صة  امل�صتقات 
بنيتها العميقة فعاًل م�صارعيًا. اأما الوظائف النحوية ال�صت االأخرى  
امل�صتقات  من  و�صف  كل  اأدائها  على  يقوى  فال  اآنفًا   اإليها  امل�صار 
ال�صالفة الذكر �صوى ا�صم الفاعل، والبنية العميقة للو�صف فيها هي 

جملة فعلية.
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علم امل�سطلح واأثره يف بناء اخلطاب الل�ساين العربي احلديث

املنجز الل�ساين للأ�ستاذ عبدالرحمن احلاج �سالح مثاالً

ب�شري �إبرير)*(

1 - ملخ�ص:
تهدف هذه الدرا�صة اإىل حماولة ت�صليط ال�صوء على علم امل�صطلح 
على  عامة  ب�صفة  احلديث  العربي  الل�صاين  اخلطاب  بناء  يف  واأثره 
التاأكيد  مع  اللغوي،  والبناء  املنهجي،  والبناء  املعريف،  البناء  م�صتوى: 
على اأهمية العالقة بني هذه امل�صتويات ومتيزها باالن�صجام والتما�صك. 
و�صنخ�ص بالبحث والدرا�صة املنجز الل�صاين عند االأ�صتاذ عبدالرحمن 

احلاج �صالح، ولذلك �صنتناول جملة من الق�صايا منها: 
ماهية علم امل�صطلح واأهميته العامة بالن�صبة للمعرفة وعالقته   •
عند  جتلى  وكيف  خا�صة،  ب�صفة  احلديث  العربي  الل�صاين  باخلطاب 
والبناء  املعريف  البناء  م�صتوى  على  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  الدكتور 

املنهجي والبناء اللغوي. 

)*(  قسم اللغة العرية جامعة باجي مختار - عنابة - الجزائر.
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2 - علم �مل�صطلح �أهميته وماهيته:
يعد علم امل�صطلح Terminologie فرعًا من الل�صانيات التطبيقية 
يبحث »يف العالقة بني املفاهيم وامل�صطلحات اللغوية التي تعرب عنها، 
وحمتواه  مبناه  يف  يرتكز  الأنه  امل�صتقلة  االأخرى  كالعلوم  لي�ص  علم  وهو 
وعلم  واالإعالمية،  واملنطق،  اللغة،  علوم  اأبرزها  من  عدة،  علوم  على 
احلا�صبات االإلكرتونية، وعلم الوجود، وعلم املعرفة وحقول التخ�ص�ص 
العلمي املختلفة. ي�صتفيد من ثمار هذا العلم املتخ�ص�صون واملرتجمون 

واملعجميون وامل�صوؤولون عن التخطيط اللغوي والقومي والعاملي«)1(. 
يالحظ القارئ لهذا الراأي ارتباط علم امل�صطلح مبيادين عديدة 
وعلوم خمتلفة. وقد انعك�ص هذا التداخل يف جتديد مفهوم علم امل�صطلح 
بطريقة الفتة لالنتباه عند دار�صني اآخرين؛ اإذ توجد عدة تعاريف لهذا 
العلم، ففي الوقت الذي يعرفه فو�صرت  EUGEN WUSTER »باأنه العلم 
الذي يهتم بدرا�صة اأن�صاق املفاهيم وجدولتها يف اأ�صناف منطقية«)2(. 
ل�صانيًا«)3(.  طابعًا  يتخذ  الذي  العلم  »باأنه   RONDEAU روندو  يعرفه 
تعريف  و�صع  اإىل   1087 رقم  تو�صيتها  يف   )ISO( اإيزو)4(  �صعت  وقد 
امل�صطلح  علم  ف  عرِّ ولقد  املختلفة.  النظر  وجهات  فيه  تراعي  �صامل 
اللغات  يف  امل�صتعملة  وامل�صطلحات  للمفاهيم  العلمية  الدرا�صة  بو�صفه 

اخلا�صة«)5(.
واالقت�صادية  واالجتماعية  اللغوية  بالتنمية  امل�صطلح  علم  يرتبط 
ويجعل من اللغة �صيئًا ميكن ا�صتثماره، وبخا�صة يف ع�صرنا مبا ي�صهده 
من انفجار معريف وتقني يف جمال االإعالم واالت�صال وما نتج عن ذلك 
من تداخل للتخ�ص�صات واملعارف واخلطابات التي تبلغها وتنقلها عرب 
وفهم  اأ�صرارها  واإدراك كنهها ومعرفة  بينها  وللتمييز  واملكان.  الزمان 
حمتوياتها ومقا�صدها نحتاج اإىل اإدراك املفاهيم املوؤ�ص�صة لها، والوعي 
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يف  االإفادة  نظم  ح�صب  اللغوي  ن�صقها  يف  عليها  الدالة  بامل�صطلحات 
منتميًا  »�صنفًا  باعتباره  تتجلى يف اخلطاب  التي  االجتماعية  املمار�صة 
اإىل امليدان االجتماعي وم�صتمدا منه، وتتجلى اأي�صا على م�صتوى الن�ص 

باعتباره �صنفا منتميا اإىل امليدان الل�صاين وم�صتمدا منه«)6(. 
وهكذا فاإن لكل من اخلطاب والن�ص - براأي الديداوي - »وظيفة 
ثورة معرفية وجيو�صيا�صية  اليوم  نواجه  اإننا  املعرفة.  تلقني  رئي�صية يف 
بحيث  كاملة؛  اإعادة  االآن هيكلة جمتمعنا  نعيد  اإننا  العامل،  تعم  كبرية 
�صي�صبح كل بلد وكل اقت�صاد مرهونا باملعرفة اأكرث من اأي وقت م�صى، 
والبد للثورة املعرفية اأن تكون م�صفوعة بثورة ات�صالية قائمة على التو�صع 

الكبري يف ال�صيطرة على املمار�صة اخلطابية)7(.
توظيفها  وح�صن  ومتثلها  اللغة  اإتقان  هو  هذا  كل  اإىل  والطريق 
واإدراك  وقائعها،  اختالف  على  احلياة  تقت�صيه  ما  ح�صب  وا�صتثمارها 

املفاهيم والوعي بها واإجادة فهمها.
الو�صف  عملية  َت�ْصُهُل  وبذلك  والعلم  املفاهيم  على  العلم  يتاأ�ص�ص 
من  وغريه  املو�صوف  العلم  بني  القائمة  العالقات  واإدراك  والت�صنيف 
حدوده  ور�صم  علم  كل  خ�صو�صية  وحتديد  االأخرى،  واملعارف  العلوم 
حياة  يف  وجناعته  ووظيفته  وم�صروعيته  هويته  يحقق  مبا  الفا�صلة 
االأفراد واجلماعات واملوؤ�ص�صات وكل ما يرتبط باأداء اخلا�صة يف امليادين 

الثقافية واالجتماعية والل�صانية... اإلخ.
والبد من االإ�صارة يف كل هذا اإىل الدور الكبري الذي اأدته مدر�صة 
فو�صرت«الذي  اأوجني   E.Wuster« راأ�صها  وعلى  امل�صطلح  علم  يف  فيينا 
ذلك  الغربية.  الدرا�صات  يف  العلم  لهذا  املوؤ�ص�ص  احلقيقي  االأب  يعد 
راأ�صها  التي  القاعدة  على  عمله  بنى  قد   »H.Filber فيلرب  »هيلمون  اأن 

فو�صرت، وهي التي تقوم على املفاهيم االآتية:
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- حقل تتعدد فيه فروع املعرفة وتت�صارك للتعبري عن املفاهيم والداللة 
عليها.

- جمموعة م�صطلحات متثل نظاما مفاهيميا ملو�صوع ما.
- من�صور متثل فيه امل�صطلحات نظامًا مفاهيميًا.

حيث اإن علم امل�صطلح براأيه يهدف اإىل:
- تـنظيم املعرفة يف �صكل ت�صنيف مفاهيمي لكل فرع من فروع املعرفة.

- نقل املهارات واملعارف والتكنولوجيا.
- �صياغة املعلومات العلمية والتقنية واإ�صاعتها.

- تخزين املعلومات وا�صتخراجها)8(.  
3 - جهود �لعلماء �لقد�مى يف �لظاهرة �مل�صطلحية:

حت�صن االإ�صارة ال�صريعة هنا اإىل اجلهود الكبرية التي بذلها العلماء 
امل�صلمون القدامى يف درا�صتهم للم�صطلح على م�صتوى الو�صع والتداول.
فقد بني االأ�صتاذ حممد اإقبال عروي)9( - اأنهم و�صعوا بنودا خا�صة 
ب�صبط العملية اال�صطالحية وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة بغية حتقيق 

توا�صل معريف فعال؛ ومن ذلك تاأكيدهم على: 
به  خا�ص  علمي  ف�صاء  داخل  امل�صطلح  ين�صاأ  باأن  �خلا�ص:  �لعرف   -
يتوىل ابتكاره و�صياغته باحثون متخ�ص�صون يف ذلك احلقل املعريف 
يتفقون على و�صع امل�صطلح املنا�صب للمفهوم املنا�صب بعد ا�صتيفائهم 

ما تقت�صيه اأخالق امل�صورة العلمية.
- �لو�صوح: اإن الو�صوح �صرط اأ�صا�صي من ال�صروط التي يقت�صيها و�صع 
امل�صطلح، والبد من مراعاة ذلك، وقد األح العلماء امل�صلمون االأوائل 
على هذا البند وا�صتوفوه حقه من البحث، وجوب اأن يكون امل�صطلح 

وا�صح الداللة دقيق االإحالة حمددًا ملعانيه حتديدًا ح�صريًا.
- فتح باب �الجتهاد �ال�صطالحي: فقد دافع اأولئك العلماء عن احلرية 
العلماء واملخت�صني  االجتهادية يف اال�صطالح وح�صروها يف طائفة 
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الذين مبقدورهم اإيجاد الكيفية الالزمة واملنهجية املالئمة ملقت�صيات 
اال�صتعماالت اللغوية التي ت�صطرهم اإليها م�صايق املعرفة يف احلقل 
هذا  كل  مبوجب  اأنهم  ذلك  جهودهم،  انتظم  الذي  املحدد  املعريف 
اأعطوا االأولوية للم�صطلح ال�صابق تاريخيًا واأهملوا امل�صطلح الالحق، 
اإذا كان امل�صطلح ال�صابق جاريا على �صروط اال�صطالح؛ كاأن يكون 

وا�صحا ودقيقا ومتوفرا على االقت�صاد اللغوي املن�صود.
ومبوجب ذلك نقدوا ظواهر التكرار يف امل�صطلح ويف املفهوم. ومبا 
اأن هذه الظواهر لها تعلُّق باملقولة امل�صهورة »ال م�صاحة يف اال�صطالح«، 

فقد تعني و�صعها يف �صياقها العلمي حتى ال تكون متـناق�صة.
ودقته  املنهجي  النظر  بعمق  القدامى  العرب  العلماء  متيز  لقد 
لغتهم  ووظفوها يف  وتب�صر  بحكمة  اإليهم  الوافدة  املعرفة  مع  فتعاملوا 
من  االآخر  اإىل  ونقلوها  معرفتهم  و�صدروا  العلمية،  منجزاتهم  ويف 
منطلق قوة يف املعرفة عمقا واإتقانا. ليمكنوه من فهمها واال�صتفادة منها 

يف البناء احل�صاري، وبخا�صة ما تعّلق بعلوم اللغة.

4 - و�قع �لدر��صة �مل�صطلحية �لعربية �حلديثة:
ي�صلح هذا اأن يكون مو�صوعات بحثية متنوعة تقوم بها فرق بحث 
كل يف اخت�صا�صها، ولذلك ن�صري ب�صكل عام اإىل واقع البحث امل�صطلحي 
العربي احلديث واملعا�صر، فهو يتميز كما ذهب اإىل ذلك الدكتور خالد 

اليعبودي - بخطابني:
- خطاب م�صطلحي كال�صيكي: من اأهم ان�صغاالته التاأكيد على الدور 

الريادي للغة العربية وتراثها اال�صطالحي الكبري.
واملنهجية  النظرية  املبادئ  يرتكز على  خطاب م�صطلحي معا�صر:   -

التي ا�صتحدثتها امل�صطلحية الغربية.



علم املصطلح وأثره في بناء اخلطاب اللساني العربي احلديث

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

234

جـــــذور

وقد نتج عن هذا اخلطاب االأخري نوعان من امل�صطلحية: 
ملنجزات  تعر�ص  اأ�صا�صًا  العربية  باللغة  مكتوبة  عربية:  م�صطلحات   -

الغرب يف هذا العلم.
- »م�صطلحية �لعربية«: املكتوبة باللغة العربية اأو بغريها من اللغات 
العلمية  للخطابات  اال�صطالحية  االأجهزة  بدرا�صة  تعنى  االأجنبية، 

العربية يف اأن�صاقها املختلفة)10(.
ما  اإىل  العربية  اللغة  افتقاد  اليعبودي،  الدكتور  راأي  اإىل  ون�صيف 
الأن  بكل علم؛  باملفاهيم اخلا�صة  تعنى  التي  التحليلية  باملعاجم  ي�صمى 
منط املعاجم ال�صائدة عندنا، التي تتعامل مع الكلمة مفردة وما يقابلها 
بكلمة مفردة باللغة العربية اأو ما يقابلها باللغة باالأجنبية مل تعد ذات 
اأو نقل معرفتنا  فائدة علمية كبرية، مبا يحقق تلقي املعرفة من االآخر 

- اإن ا�صتطعنا - اإىل االآخر، يف جميع املجاالت خا�صة الل�صانية منها.
5 - �أثر علم �مل�صطلح يف بناء �خلطاب �لل�صاين:

يوجد ت�صافر للجهود بني الل�صاين وعامل امل�صطلح، فهما يتقا�صمان 
طبيعة  امل�صطلح  عامل  يدر�ص  وعندما  والدر�ص؛  البحث  يف  املهمة 
امل�صطلح فهو - بذلك - يكمل علم الل�صاين الذي يعمل هو اأي�صًا، على 
االإحاطة مبو�صوع امل�صطلح وفهمه ومتثله من خمتلف نواحيه، وبذلك 
ا�صتعمال  عن  عبارة  امل�صطلح  الأن  للم�صطلح؛  الل�صانية  الهوية  يحقق 

لغوي يف مقام تبليغي حمدد، يرتبط بعلم اأو معرفة خم�صو�صة.
ذلك  ي�صمي  اأو  ما  �صيء  على  امل�صطلح  يطلق  عندما  الل�صاين  اإن 
ال�صيء يف تخ�ص�ص علمي ما؛ فاإن تلك الت�صمية حتقق هوية امل�صطلح 

من الناحية اللغوية.
الهوية  اأي�صًا  توجد  للم�صطلح  اللغوية  الهوية  توجد  وكما 
االجتماعية-الثقافية له؛ الأنه ين�صاأ ويرتعرع يف بيئة خا�صة يرتبط بها 
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ارتباطًا وثيقًا؛ فهو كيان ل�صاين يتم �صحنه مبعان تتقيد باالأطر الثقافية 
على  دالة  عالمة  يعد  فهو  ولذلك  ت�صتعمله،  التي  الل�صانية  للمجموعة 
امل�صطلح  فارتباط  احل�صاري؛  واإجنازها  الثقافية  وجتربتها  تاريخها 
الل�صاين بالبعد الثقايف له من املربرات ما يجعله يعرب عن خ�صو�صية 
ثقافية متيز جمموعة ل�صانية عن جمموعة ل�صانية اأخرى)11(. وقبل اأن 
mot؛  الل�صانية واالجتماعية يكون كلمة عامة  تتحقق للم�صطلح هويته 
عام  �صاأن  »فالكلمة  وامل�صطلح  الكلمة  بني  نفرق  يجعلنا  الذي  االأمر 
ي�صتعملها املتكلم مهما كان �صنفها اأو احلقل املعجمي اأو الداليل الذي 

تنتمي اإليه«)12(.
الكلمة لفظ ومعنى؛  فاإن  بالداللة و�ل�صياق:  فمن حيث عالقتها 
ومفهوم يف حقل  ت�صمية  امل�صطلح  بينما  وحقل داليل،  �صياق  معنى يف 

مفهومي خم�ص�ص.
العام،  الكلمة توجد يف املعجم  ومن حيث عالقتها باملعجم: فاإن 
وامل�صطلح يوجد يف املعجم اخلا�ص مع املالحظة اأنه يوجد تفاعل بني 

املعجمني؛ اخلا�ص والعام.
عامة  بني  م�صاعة  الكلمة  فاإن  باال�صتعمال:  عالقتها  حيث  ومن 

النا�ص املتكلمني وامل�صطلح م�صتعمل بني املتخ�ص�صني)13(.
اإن العالقة بني الل�صانيات وعلم امل�صطلح تتمثل يف كون الل�صانيات 
توفر املقدمات النظرية التي ت�صوغ من الناحية الل�صانية واملنهجية للبحث 
يف جمال امل�صطلح؛ ولذلك فاإن علم امل�صطلح ميثل ميدانا تطبيقيا من 
فرعي  تخ�ص�ص  �صمن  يدخله  الذي  االأمر  الل�صاين؛  البحث  ميادين 
توفره  ما  ت�صتثمر  التي  التطبيقية  الل�صانيات  هو  الل�صانيات،  من  اآخر 
الل�صانيات العامة من معطيات نظرية تتعلق مبيدان البحث، ثم ا�صتقل 
ومناهجه وجماالت تطبيقه  له مو�صوعه ومدار�صه  واأ�صبح علما  بذاته 

وخطابه املميز له املحقق لهويته.
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الل�صانيات علمًا �صاماًل ثريًا خ�صبًا له عالقات  وبالرغم من كون 
امل�صطلح  علم  فاإن  االأخرى،  العلوم  من  كثري  مع  قربى  وو�صائج  ن�صب 

يتخذ من امل�صطلح الل�صاين مو�صوعًا للبحث.
واإن املتتبع للبحث الل�صاين العربي يالحظ اأن جهازه اال�صطالحي 
االأفراد  من  تبذل  التي  البحثية  اجلهود  رغم  حادة  اأزمة  يعاين 
االأزمة يف مظاهر عديدة منها االختالف يف  وتتمثل هذه  واملوؤ�ص�صات. 
من  الل�صاين  اخلطاب  بناء  يف  اأثر  مما  وتعدده)14(،  امل�صطلح  و�صع 
حيث القراءة والتلقي، �صواء اأتعلق االأمر بامل�صطلح الل�صاين الوافد اأم 

بامل�صطلح العربي الرتاثي االأ�صيل.
وملا كان امل�صطلح لبنة اأ�صا�صية يف بناء اخلطاب الل�صاين، فاإن له 

تاأثريا وا�صحا يف ذلك ويتجلى على امل�صتويات االآتية:
- م�صتوى �لبناء �ملعريف: ويتعلق باملرجعيات الفكرية واالأ�ص�ص املعرفية 
يوجد  حيث  احلديث،  العربي  الل�صاين  اخلطاب  عليها  تاأ�ص�ص  التي 
تعدد �ملرجعيات يف امل�صارب وم�صادر التكوين والرتجمة واجتاهات 
التلقي، مما اأدى اإىل تعدد �لقطائع؛ اإما القطيعة مع الرتاث العربي 
بعامة واللغوي بخا�صة، واتخاذ مواقف منه وحتميله كل الرزايا عما 

عانيناه وما نحن فيه.
ويف  اأي�صا.  امل�صتقبل  ومع  بل  املعا�صر،  احلا�صر  مع  القطيعة  واإما 
التي  والثقافية  االجتماعية  وال�صياقات  باالأ�ص�ص  الوعي  ي�صيع  هذا  كل 

اأحاطت بوالدة امل�صطلح وتطوره.
وطرائقه  التحليل  مبمار�صات  ويتعلق  �ملنهجي:  �لبناء  م�صتوى   -
ق�صية  مثل:  من  املختلفة  الل�صانية  للق�صايا  بالن�صبة  واإجراءاته 
امل�صطلح وق�صية الرتجمة وق�صية التاأ�صيل للخطاب الل�صاين العربي، 
وق�صية التاأ�صي�ص لل�صانيات عربية، وكيفية االإقناع مبثل هذه الق�صايا 
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والربهنة عليها وحتليلها حتليال مقنعا، والوعي باجلهاز امل�صطلحي 
واملفاهيمي اخلا�ص مبنهج ل�صاين ما. 

- م�صتوى �لبناء �للغوي: الل�صانيات بو�صفها خطابًا مييزها امل�صطلح 
امل�صتعمل؛ فنميز بني خطاب دو�صو�صري وخطاب ت�صوم�صكي وبنفن�صت 
وياك�صون )...( من خالل امل�صطلحات امل�صتعملة عند كل واحد منهم 
تبعا ملنطلقاته النظرية واختياراته املنهجية واأهدافه من خطابه، وكل 
ذلك يتجلى يف لغته وما بها من م�صطلحات. واالأمر نف�صه بالن�صبة 
والفهري  الفا�صي  القادر  عبد  فخطاب  العربي:  ال�صاين  للخطاب 
واأحمد العلوي واأحمد املتوكل وم�صطفى غلفان وحممد غاليم واإدري�ص 
مقبول )...( من املغرب، وخطاب عبدالقادر املهريي و�صالح الدين 
ال�صريف وعبد ال�صالم امل�صدي )...( من تون�ص، وخطاب عبدالرحمن 
احلاج �صالح وخولة طالب االإبراهيمي واأحمد ح�صاين )...( وغريهم 
التي متيزه  هوؤالء خ�صو�صيات خطابه  واحد من  لكل  من اجلزائر، 
وتر�صم حدوده بالنظر اإىل بقية اخلطابات، من خالل ما يظهر من 
م�صطلحات ومفاهيم ل�صانية من م�صارب خمتلفة، اإجنليزية وفرن�صية 
غالبا، واأحيانًا من لغات اأخرى كاالإ�صبانية واالأملانية نتيجة الرتجمة، 
وهذا اأدى اإىل تعدد امل�صطلح مقابل املفهوم الواحد اإىل الدرجة التي 
واالأمثلة على ذلك كثرية؛ فقد  للعلم،  املفهوم احلقيقي  ي�صيع معها 
�صرنا نقراأ بع�ص الكتابات وال نفهم �صيئًا منها ال الأنها متعالية عميقة 
و�صيام  رم�صان  �صيام  بني  يفرقوا  مل  اأ�صحابها  الأن  واإمنا  امل�صتوى؛ 
�صعبان اإن جاز القول. بل توجد ر�صائل جامعية كثرية يف املاج�صتري 

والدكتوراه على اأنها من الل�صانيات ولكن ال عالقة لها بها.
يرى م�صطفى غلفان يف هذا ال�صاأن »وجود تراكم من الدرا�صات 
عند  يفرز  ال  احلديثة  العربية  الثقافة  بها  تعج  التي  اللغوية  واملوؤلفات 
ي�صتحق  مما  نادرة  حاالت  اإال  املنهجي  والفح�ص  النظري  التمحي�ص 

فعال اأن يندرج يف اإطار البحث الل�صاين باملعنى العلمي الدقيق«)15(. 
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ن�صري اأي�صًا اإىل اأن امل�صتوى املعريف واملنهجي واللغوي مرتابط بع�صه 
العربي  الل�صاين  للخطاب  العامة  للبنية  مكوِنِ  من�صجم  كل  يف  ببع�ص 
املجاالت  يف  اخلطابات  �صاأن  �صاأنه   - باأخرى  اأو  بكيفية  يعك�ص  الذي 
املعرفية االأخرى - »مظهرًا من مظاهر الفكر الذي اأنتجه العقل العربي 
م�صتوياته  بكل  العقل  هذا  اإ�صكاالت  وو�صوح  بجالء  ويعك�ص  احلديث، 

الفكرية وال�صيا�صية واالجتماعية«)16(.
اعتباره  تو�صع يف  اأن  يجب  قراءة اخلطاب وحتليله  فاإن  هنا  ومن 
امل�صتويات التي ذكرناها �صابقا وهي: البناء املعريف، واملنهجي، واللغوي. 
وملا كان كل م�صتوى من هذه امل�صتويات يحتاج وحده اإىل درا�صات واأبحاث 
تخ�صه، راأيت اأن اأختار احلديث عن منوذج واحد للمنجز الل�صاين على 
التمثيل للدكتور عبدالرحمن احلاج �صالح نظرا لعدة اعتبارات  �صبيل 

منها: 
واللغوي،  واملنهجي  املعريف  امل�صتوى  على  نوعية  ل�صانية  كتابة  للرجل   -

و�صاأحاول تبيان ذلك اإن �صاء اهلل.
- الرجل يكتب باللغة العربية والفرن�صية واالإجنليزية االأمر الذي جعله 
الآخر  اإىل  العربي  اللغوي  البحث  وا�صحة عن  نقل �صورة  يتمكن من 
العربية،  باللغة  وحتليلها  ونقدها  وقراءتها  نقلها  من  ويتمكن  بلغته، 
وهذا قلما جنده عند كثري من الباحثني االآخرين يف الل�صانيات؛ وخري 
دليل على ذلك ر�صالته يف دكتوراه الدولة �صنة 1979 بفرن�صا عن علم 
الل�صان العربي، بحث يف االأ�ص�ص االإب�صتمولوجية  الل�صان العام وعلم 

وكثري من اأبحاثه االأخرى.
اأبحاثه  اأهمية  من  بالرغم  النادر،  القليل  اإال  الرجل  عن  يكتب  مل   -
واملو�صوعات التي كتب فيها ونوعية الطرح العلمي واملنهجي والنظر 
يقدمها  التي  املدققة  واالأمثلة  مييزها،  الذي  العميق  االإب�صتمولوجي 
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امل�صتفي�صة  املتاأنية  الهادئة  والقراءة  يدر�صها،  التي  املو�صوعات  عن 
لها؛ مما يجعل اأعماله مرجعا اأ�صا�صيا ال غنى عنه يف ميدان البحث 

اللغوي بعامة والبحث الل�صاين بخا�صة)17(.
مقارنته  وحاول  العربي،  الل�صاين  البحث  تاأ�صيل  على  الرجل  عمل   -
هذه  وتطوير  املعا�صرة،  الل�صانية  النظريات  من  مكانته  وحتديد 
الل�صانيات  يف  متمثلة  عربية  ل�صانية  نظرية  واإيجاد  بل  النظريات، 

اخلليلية احلديثة.
- وقد عالج ق�صايا اللغة العربية رابطا اإياها بالبحث الل�صاين املعا�صر 
يف الوطن العربي ويف العامل الغربي، وعمل على ا�صتثمار كل ذلك يف 

تعليم اللغة العربية وتطويره، وبناء ذخرية لغوية عربية خا�صة.
و�صنحاول تقدمي قراءة يف بع�ص اأعماله الل�صانية بغية التعريف به، وبغية 

حتديد اأ�صالة خطابه وخ�صو�صياته املميزة.
1-5 - على م�صتوى �لبناء �ملعريف:

الل�صانيات  يف  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  خطاب  مييز  ما  اأهم 
ومظانه  االأ�صا�صية  اإىل م�صادره  وعاد  اأغواره  و�صرب  امل�صطلح  فِقه  اأنه 
اأم تعلق بالبحث  اللغوي العربي،  اأتعلق االأمر بالرتاث  احلقيقية، �صواء 
هذا  ا�صتعمال  ت�صتدعي  التي  املقامات  بني  فرق  فقد  الغربي؛  الل�صاين 
الذي مكنه من  االأمر  ا�صتعماله،  ت�صتدعي  ال  التي  واملقامات  امل�صطلح 
و�صع كل �صيء يف اإطاره املعريف اخلا�ص و�صياقه اللغوي الالزم، �صمن 
من  منظمومة  على  بناها  التي  احلديثة  اخلليلية  بالل�صانيات  �صماه  ما 
امل�صطلحات واملفاهيم الرتاثية العريقة ولكن بنظرة م�صتحدثة جديدة 

لها هويتها.

1-1-5 - فما هي �لل�صانيات �خلليلية �حلديثة؟

تعد الل�صانيات اخلليلية احلديثة نظرية ل�صانية عربية جديدة متثل 
اأحمد  بن  اخلليل  و�صعها  التي  االأ�صيلة  العربي  النحو  لنظرية  امتدادا 
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)ت175هـ( وتلميذه �صيبويه )ت 180هـ(، ومن جاء بعدهما من النحاة 
العرب القدامى العباقرة ممن �صافهوا العرب اخلل�ص االأقحاح ابتداء 
من القرن الثاين الهجري - وهي الفرتة اخل�صبة يف الفكر اللغوي العربي 
عبدالقاهر  مع  الهجري  اخلام�ص  القرن  وحتى   .)18(- املبدع  االأ�صيل 
اجلرجاين )ت471هـ( الذي يعد رائدًا يف جماله املتعلق بنظرية النظم.
تعني  ال  وهي  اخلليلية  الل�صانيات  اأو  اخلليلية،  النظرية  �صميت 
اخلليل وحده؛ واإمنا ن�صبت اإليه؛ الأنه هو الذي �صبق غريه اإىل ا�صتعمال 
واخرتاع  العرو�ص،  علم  وو�صع  اللغة  نظام  ل�صبط  الريا�صية  املفاهيم 

ال�صكل وو�صع احلركات على احلروف وو�صع معجم العني.
يقول الدكتور عبد الرحمن احلاج �صالح: »البد من مالحظة مهمة 
العلماء  عباقرة  اأبدعه  ما  كل  عن  امل�صوؤول  وحده  هو  لي�ص  اخلليل  فاإن 
وكان  بعده  جاء  ومن  مثله  عبقريا  وكان  عا�صره  من  فهناك  االأولني، 
الفقه  اأ�صول  يف  فهو  ال�صافعي؛  االإمام  هوؤالء  من  واأذكر  مثله  عبقريا 

مبنزلة اخلليل يف النحو وعلوم الل�صان«)19(.
وقد اأثرى �صيبويه ومن جاء بعده اأفكار اخلليل كاالأخف�ص االأو�صط 
الفار�صي  علي  واأبي  ال�صراج  ابن  وال�صيما  واملازين  م�صعدة  بن  �صعيد 
الر�صي  بكثري  وبعدهم  جني  ابن  ثم  والزجاجي  وال�صريايف  والرماين 
االإ�صرتاباذي )ت 687هـ( وهو من اأر�صن العلماء واأكرثهم اأ�صالة )...(

ويعد �صاذًا يف ع�صره)20(.
االآراء  من  خمتارا  منتقى  امتدادا  اخلليلية  الل�صانيات  تعد  وبهذا 
والنظريات التي اأثبتها النحاة العرب االأولون وبخا�صة اخلليل بن اأحمد؛ 
فهي يف الواقع نظرية ثانية Métathéorie؛ الأنها يف الوقت نف�صه تنظري 
لهذا  جديدة  وقراءة  االأوىل)21(.  اخلليلية  النظرية  االأ�ص�ص  يف  وبحث 
اإليه  تو�صل  مبا  ومقارنتها  االأ�صا�صية  ملفاهيمه  �صياغة  واإعادة  الرتاث 
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البحث الل�صاين احلديث، وحماولة ا�صتثمار ذلك يف الدرا�صات اللغوية 
العربية احلديثة.

الرجوع  من  البّد  »اأنه  احلديثة:  اخلليلية  الل�صانيات  اأهداف  ومن 
العلماء  اأولئك  تركه  فيما  والنظر  االأ�صيل.  العربي  العلمي  الرتاث  اإىل 
الفطاحل الذين عا�صوا يف ال�صدر االأول من االإ�صالم حتى القرن الرابع 
الهجري، وتفهم ما قالوه واأثبتوه من احلقائق العلمية التي قلما تو�صل 
بعدهم  ومن  واليونان،  الهند  علماء  من  قبلهم  جاء  من  كل  مثلها  اإىل 
ب�صدق  تعك�ص  فهي  وبهذا  الغرب«)22(.  يف  احلديثة  الل�صانيات  كعلماء 
ومفاهيمه  النظرية  ومبادئه  اأ�ص�صه  يف  اخلالق  املبدع  اخلليلي  الفكر 

وم�صطلحاته واإجراءاته التطبيقية.

2-1-5 - حتديده ملفهوم �الأ�صالة:

لل�صانيات  املميزة  اخل�صو�صيات  جملة  االأ�صالة  مبفهوم  اأق�صد 
التحليل  وم�صتويات  النظرية  املبادئ  حيث  من  احلديثة  اخلليلية 
تاأ�صيل  نتج عنها من  وما  عليها  اأقيمت  اأ�صا�صية  مفاهيم  وجتلياتها يف 
للم�صطلح الل�صاين الرتاثي والوعي بامل�صطلح الل�صاين الغربي احلديث 
والعمل على توظيفه يف البحث الل�صاين العربي احلديث، وغري ذلك مما 

يتعلق باأ�صالة الل�صانيات اخلليلية احلديثة.
الأنه   - املتميز  اخلليلي  اأ�صالة اخلطاب  اأتناول  اأن  عليَّ  يتعذر  واإذ 
واإجادة  التوثيق  ومن  الوقت  من  حقه  ياأخذ  اأكادميي  بحث  اإىل  يحتاج 
القراءة ويحتاج اإىل زاد معريف ل�صاين متميز عميق واإىل حنكة منهجية 
ر�صينة - فاإن اأ�صالة الل�صانيات اخلليلية تكمن فيما متيزت به من نزعة 

علمية واجتاه منهجي وعبقرية يف االكت�صاف واالخرتاع.
اإن االأ�صل يف احلقيقة، هو الذي يبتعد عن التقليد، ال كما هو حا�صل 
يف وقتنا بالن�صبة للبحث الل�صاين العربي احلديث، ولي�ص يف الل�صانيات 
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وحدها؛ واإمنا يف خمتلف فروع املعرفة اإذ يوجد تقليد وا�صح يف كل �صيء 
دون وعي ومتحي�ص. يقول االأ�صتاذ احلاج �صالح: »واالأ�صالة يف زماننا 
هذا )...( هي االمتناع من تقليد الغربيني خا�صة، وال اأق�صد من لفظ 
فيما  لغريه  االإن�صان  اتباع  فهو  اأكرث مما ق�صده علماوؤنا قدميا  التقليد 
يقول اأو يفعل معتقدًا احلقيقة فيه من غري نظر وتاأمل يف الدليل )من 
كتاب التعريفات لل�صريف اجلرجاين( اأو بعبارة اأخرى هو اتخاذ اأقوال 
الغري كحقائق ال تقبل اجلدال وعدم االإتيان باأي ابتكار. وهذا ال يعني اأن 
االإن�صان جمرب على ابتكار جميع ما عنده. هيهات! فاإن هذا ي�صتحيل كما 
ي�صتحيل اأن يعي�ص االإن�صان باالعتماد على ما ي�صنفه هو وحده اأو يرقى 
به العلم بدون اأن يراعي ما ابتكره االآخرون )...( اإال اأن االأ�صالة تكمن 
يف عدم االطمئنان مقدمًا وقبل النظر اإىل كل ما ي�صدر من الغري حتى 
يقوم الدليل الذي يحمل االإن�صان بل يجربه على تقبل اأقوال غريه«)23(.

عن  �مل�صتميت  دفاعه  هي  و  �أخرى  م�صاألة  قلنا  ما  اإىل  ون�صيف 
مقاله  �أر�صطو؛ من خالل  تاأثره مبنطق  وعدم  �لعربي  �لنحو  �أ�صالة 
ون�صره   1964 �صنة  كتبه  الذي  �أر�صطو؛  ومنطق  �لعربي  �لنحو  القيم: 
اأي ملا كان يف  يف العدد االأول من جملة كلية االآداب بجامعة اجلزائر، 

ال�صابعة والثالثني من عمره.
فقد بنّي باالأدلة التاريخية والعقلية اأن النحو العربي هو يف جوهره 
لغوي حم�ص؛ ولهذا فاإن مفهوم االإفادة -يف اجلملة املفيدة- هو اأقرب 
اإىل علم االإعالم منه اإىل املنطق. وعلى هذا بنّي مكمن الغلط يف التخليط 

بني جانبني اثنني لوظيفة الكالم:
- �جلانب �الأول: يتعلق باللغة باعتبارها اأداة تبليغ )بلفظ و�صع ملعنى(، 
والربهان،  واحلكم  للتحديد  كاأداة  واللغة  عليها  متعارف  بنية  اأي 
االأولني هي درا�صة  النحاة  واأغرا�ص  اأي�صًا،  الوظيفة  لها هذه  فاللغة 
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كيفية  مع  عليها  املتعارف  غري  عن  ومتييزها  عليها  املتعارف  البنى 
تاأديتهم للمعاين.

من  للكالم  الثالثي  التق�صيم  اقتب�صوا  قد  العرب  اأن  زعمهم  اأما 
اأر�صطو، فيجب قبل كل �صيء اأن نعرف اأين ويف اأي كتاب �صرح اأر�صطو 
بذلك. ثم اإن غر�ص النحوي من لفظي اال�صم والفعل غري غر�ص اأر�صطو 
منهما؛ الأنه يرى فيهما ما ي�صميه املو�صوع واملحمول واملجموع يكون دائما 

حكما عقليا ومل يهتم اأر�صطو باجلانب اللغوي لهما.
تلم�صه هو يف زمان  تاأثري  فاأول  �لثاين: فتاريخي؛  �جلانب  واأما   -
املربد )ت 285هـ( وتالميذه وخا�صة ابن كي�صان وابن ال�صراج يف نهاية 

القرن الثالث الهجري)24(.
التي  املختلفة  االآراء  باأمانة  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  ا�صتعر�ص 
الل�صان  علوم  على  اأر�صطو مركزا  العربي مبنطق  النحو  تناولت عالقة 

وبخا�صة النحو. من ذلك ما جاء يف قوله. 
املا�صي  القرن  اأواخر  امل�صت�صرقني يف  واحد من  اأجاب غري  »ولقد 
و�صدر القرن احلايل )الع�صرين( باأجوبة متفاوتة، واإن احتدت اأحيانا 
مناحيها، متوافقة الغاية يف اأكرثها واإن اختلفت �صبل حت�صيلها؛ فمن 
مقلٍّ يف احتجاجه ال يذكر اإال ما يظنه كافيا الإثبات تاأثري اليونان، ومن 
اأ�صهر هذه االآراء  اأن  مكرث يف الربهنة وذكر ال�صواهد. والغريب املقلق 
للمناهج  طرافة  كل  تنفي  التي  هي  النزيه  البحث  لبا�ص  األب�صت  التي 
اأخرجوا �صيئا جديدا  اأن يكون النحاة العرب  العربية يف النحو، وتنكر 
هذا  مبثل  االإتيان  على  العربية  االجتماعية  البيئة  عجز  اأو  لعجزهم 

ال�صنع املبتدع«)25(.
فقد ذكر »اأنيا�ص جويدي I.Guidi« الذي مل ياأت بربهان �صاف واف 
 »A.Merx »اأدالبري مارك�ص   اليوناين. وذكر  باملنطق  العربي  النحو  تاأثر 
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العلمية  االأك�صية  باأبهى  بحثه  كا�صيا  فيه  واأفا�ص  املو�صوع  طرق  الذي 
نذكر  بعده،  جاوؤوا  الذين  الدار�صني  يف  التاأثري  اإىل  اأدى  الذي  العامل 
منهم على �صبيل املثال »دي بور  De Boer« الذي اهتم بالتاأريخ للفل�صفة 
اأّما  اأر�صطو.  اإىل  تعود  العربي  النحو  اأ�صالة  اأن  على  موؤكدًا  االإ�صالمية 
»جورج �صارطون  G. Sarton« �صاحب املدخل اإىل تاريخ العلم فقد عدَّ 

تلك االأقوال حقائق ظل يرددها يف اأبحاثه.
الق�صية  لهذه  الغربيني  الدار�صني  من  املن�صفني  اآراء  عر�ص  كما 
اإحدى  يف  اأمني  اأحمد  اأورده  الذي   »E. Litman »اإينوليتمان  راأي  مثل 
علم  اأبدعوا  قد  العرب  اأن  وهو  و�صطا  مذهبا  ذهب  وقد  حما�صراته، 
النحو يف البداية واأنه ال يوجد يف كتاب �صيبويه اإال ما اخرتعه هو والذين 
 »L. Massignon ما�صينيون   »لوي�ص  جهود  ين�صى  اأن  دون  تقدموه)26(. 

النزيهة.
ومل ين�ص اآراء بع�ص اللغويني العرب امل�صهورين من اأمثال الدكاترة: 
واإبراهيم  العربي«،  والنحو  اأر�صطو  »منطق  مقاله:  يف  مذكور  اإبراهيم 
اأني�ص يف كتابه: »من اأ�صرار اللغة«، ومهدي املخزومي يف كتابه: »مدر�صة 
من  وغريهم  العربية«،  اأ�صرار  »من  كتابه:  يف  فريحة  واأني�ص  الكوفة«، 
وبخا�صة  بعدهم  النا�صئة  يف  اأثروا  ما  كثريًا  الذين  العرب  الدار�صني 
اأن  عليهم  فتعذر   االأجنبية  باللغة  الن�صو�ص  عليهم  ا�صتغلقت  الذين 

ميار�صوا القراءة باأنف�صهم.
ونورد يف هذا ال�صاأن ما قاله الدكتور اإدري�ص مقبول:

اإخواننا  خا�صة  العرب،  والدار�صني  املثقفني  من  نفر  ت�صابق  »وقد 
بل  وترديده   - مرك�ص  راأي  يق�صد   - الراأي  هذا  التقاط  اإىل  امل�صارقة 
بداأ  الفكرية،  املوجة  لهذه  وتبعًا   )...( اأ�صحابه  اأكرث من  والدفاع عنه 
يظهر يف االأفق �صبه اإجماع على اأن النحو العربي ما هو اإال ظل من ظالل 

الفل�صفة اليونانية«)27(.
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يف  املتاأ�صلة  العادة  اأكدوا  قد  العرب  الدار�صون  هوؤالء  كان  واإذا 
اأكرثهم وهي االنبهار باالآخر وترديد مقوالته دون بذل جهد يف القراءة 
فيها  املتاأمل  اأن  مع   - ب�صحتها  م�صّلمني  فكر،  واإعمال  وترو  تاأن  ودون 
االأ�صتاذ عبد  فاإن   - العربي يف مقتل  اللغوي  الفكر  اأ�صابت  قد  يجدها 
للفكر  عميقة  نوعية  قراءة  وقدم  عنهم  �صّذ  قد  �صالح  احلاج  الرحمن 
النحوي العربي منذ �صٍت واأربعني �صنة، تتبع من خاللها اآراء مرك�ص راأيا 
راأيا، وفّند حججه حجة حجة مقّدما االأدلة والرباهني واحلجج الدامغة 
اأر�صطو  كتاب  اإىل  بالرجوع  وذلك  عقلية،  اأم  تاريخية  اأكانت  �صواء 

نف�صه)28(.
اأ�صالة  عن  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  دافع  وبغريه،  البحث  بهذا 
النحو العربي وك�صف الغطاء عن اأ�صالة خطابه هو نف�صه، وبنيَّ الفرق 
بني القراءة النوعية ذات االأ�صالة وبني القراءة املهرولة املقلدة املرددة 

للمقوالت غري املجزوم ب�صحتها.

3-1-5 - حتديده ملكانة علم �لل�صان �لعربي من علم �لل�صان �لعام:

من بني الق�صايا اجلد مهمة التي تربز يف خطاب عبدالرحمن احلاج 
�صالح بو�صفه منجزًا ل�صانيًا متميزًا، حتديده ملكانة علم الل�صان العربي 
من علم الل�صان العام، وذلك لكونه قد ا�صتوعب الرتاث اللغوي العربي 
القدمي وفهمه ومتثله من خالل القدرة على التعامل النوعي مع الن�صو�ص 
ومالب�صاتهاالفكرية  �صياقاتها  خمتلف  يف  توؤطرها  التي  واملفاهيم 
البحث عند علماء  اإليه  تو�صل  العميق ومقارنتها مبا  التحليل  وحتليلها 
الل�صان الغربيني، وفهمه بعمق وترٍو ومو�صوعية، فلم ينقطع عن الرتاث 
على  يتقوقع  ومل  الغرب،  يف  يكمن  جميل  منوذج  اأو  �صيء  كل  اأن  ويرى 
نف�صه يف الرتاث ويراه خمزنًا يحفظ فيه كل النماذج واالأ�صياء القدمية، 
اللغات  واإجادته  العربي  اللغوي  بالرتاث  الر�صينة  واإمنا مكنته معرفته 



علم املصطلح وأثره في بناء اخلطاب اللساني العربي احلديث

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

246

جـــــذور

االأجنبية اأن يقراأ بحكمة وتب�صر)29( بعينه ال بعيون االآخرين، ويتحدث 
بل�صانه ال باأل�صنة االآخرين، ويطلع على املعرفة الل�صانية يف اأ�صولها. �صواء 
من  واثق  وهو  الرباهني  ويقدم  ويقارن  ويحلل  غربية  اأم  عربية  اأكانت 
نق�صه؛ من ذلك اإ�صارته اإىل حلقة العامل الفرن�صي »�صلف�صرتدي �صا�صي 
)1758-1838(« يف علوم الل�صان التي �صمت اأهم الل�صانيني الذين نالوا 

�صهرة يف القرن التا�صع ع�صر يف علوم الل�صان، قائاًل: 
�صابقيه - وحتى عمن  القدر عن  الباحث اجلليل  امتاز هذا  »وقد 
ياأتي بعده - مبعرفة وا�صعة جدًا للغات ال�صرقية وما ن�صره اأهلها قدميًا 
فهو  العربية  علوم  يف  باخل�صو�ص  مت�صلعًا  وكان  اللغوية  الدرا�صات  يف 
الذي كّون »�صيزي« يف اللغة »ال�صن�صكريتية« واالأخوين »�صليجل« واالأخوين 

»جرمي« وفران�ص بوب وفون هوميولدت وغريهم كثريون.
واأهم �صيء اكت�صبه هوؤالء من درو�ص »دي �صا�صي« هو اطالعهم من 
خالل درا�صتهم للعربية واللغات ال�صامية االأخرى على املفاهيم اللغوية 
والنحوية العربية التي كانت تنق�صهم يف ثقافتهم الفيلولوجية التقليدية 

وكذلك كان االأمر بالن�صبة اإىل النحو وال�صوتيات)3(.
�صا�صي  دي  عن  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  االأ�صتاذ  ي�صيف  ثم 
االإ�صارة اإىل اإنتاجه يف نحو العربية وما ترجمه اإىل الفرن�صية من كتب 
االأحيان  اإدراكه - يف معظم  بو�صوح على  والتجويد، فذلك يدل  النحو 
- مفاهيم النحاة العرب القدامى ومناهجهم. ثم يفتح هام�صا يو�صح 
فيه للباحث يف الل�صانيات اأن تلك ال�صفات التي متيز بها »دي �صا�صي«، 
مقا�صد  وعرف  العربي  الل�صاين  الرتاث  عمق  اإىل  نفذ  قد  اأنه  يعني  ال 

النحاة العرب، يقول:
»رغم الذي قلنا من معرفة دي �صا�صي ملقا�صد النحاة العرب فاإن 
كان  ما  الدقيقة  واملفاهيم  العميقة  التحليالت  من  تركوه  مما  الكثري 
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ليفهم يف ذلك الع�صر عند الغربيني بعد يف هذا النوع من البحث ونخ�ص 
والطريقة  والفرع  االأ�صل  ومفهومي  البنوي  الو�صف  مناهج  بالذكر 
الت�صريفية وكذلك مفاهيم ال�صوتيات العربية التي هي خمالفة متاما 
ملفاهيم اليونان والهنود اأي�صا، وذلك مثل مفهوم اجلهر والهم�ص«)31(.

ومل يتوقف عبدالرحمن احلاج �صالح عند هذا احلد، واإمنا حاول 
النظريات  العرب يف  اللغة عند  وفل�صفة  العربي  النحو  تاأثري  يو�صح  اأن 
العربية  اللغوية  املفاهيم  بع�ص  اإىل  اإ�صارته  الغربية؛ فمن ذلك  اللغوية 

التي ظهرت عند الغربيني وال اأثر لها يف الرتاث اليوناين الالتيني.
فقد دخلت املفاهيم اللغوية العربية اأوربا بوا�صطة الفل�صفة العربية 
العا�صر  القرن  من  ابتداء  العلوم  كتب  من  الكثري  مع  اإليهم  نقلت  التي 
االأندل�ص  يف  املرتجمني  من  جمموعة  بف�صل  امليالديني  ع�صر  واحلادي 

و�صقلية واأوربا.
 Adelord« �صالح  احلاج  االأ�صتاذ  ذكر  كما  املرتجمني  هوؤالء  ومن 
الداملاتي   »Herman«و  »J.De sèvilla«و )1070م(  يف  املولود   »of Bath

 M.«و بيكون  روجر  و   »R.Bacon«و  »R.of chester«و  »Gundi solvi«و
Scot« وغريهم واأكرثهم كانوا من العلماء، ذكرهم بهده ال�صفة واأثنى 

عليهم ملعرفتهم اللغات. ومل ين�ص االأ�صتاذ احلاج �صالح االإ�صارة املهمة 
العلماء  تركها هوؤالء  التي  الرتجمات  اإهمال علماء ع�صرنا هذه  وهي: 
املذكورون، واإمنا اأ�صقطت من الدرا�صة وال اأحد حاول ح�صرها ويعرف 
بذلك ماهية االأفكار والنظريات واملناهج العلمية العربية بالدقة العلمية 
املطلوبة، التي دخلت اأوربا ومتى وقع ذلك بال�صبط وغري ذلك مما هو 

مهمل اإهمااًل كاماًل)32(.
ومن املفاهيم اللغوية العربية التي انتقلت اإىل اأوربا، نذكر مفاهيم 

امل�صطلحات االآتية:
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- مفهوم علوم �لل�صان: بني االأ�صتاذ عبد الرحمن احلاج �صالح كيفية 
اطلع  ما  ذلك  يف  االأ�صا�صي  وال�صبب  اأوربا،  اإىل  املفهوم  هذا  انتقال 
عليه »روجر بيكون Rogrer Bacon« املتوفى �صنة )1214م( يف كتاب 
اإىل  ترجمه  قد  كان  الذي  العلوم«  »اإح�صاء  339هـ(  )ت  الفارابي 

الالتينية »G.Germonenci« يف القرن الثاين ع�صر للميالد.
واإن  اللغات  جميع  يف  واحد  جوهره  يف  هو  النحو  »اإن  بيكون:  قال 
يف  توجد  لي�صت  »وهذه  الفارابي:  وقال  عر�صيًا«.  تنوعا  تتنوع  كانت 
العربية فقط بل يف جميع االأل�صنة )...( فعلم النحو يف كل ل�صان ينظر 
فيما يخ�ص تلك االأمة وفيما هو م�صرتك له وغريه...« �ص 61 اإح�صاء 

العلوم.
بذلك  قال  من  اأول  باأن  �صالح  احلاج  يوؤكد  القولني  اأورد  اأن  وبعد 
يف تاريخ االإن�صانية هو الفارابي، ومل ي�صبقه اإىل ذلك اإال بع�ص النحاة 
اإذ  والزجاجي،  ال�صراج  ابن  وبخا�صة  واأتباعه  كاملربد  القدامى  العرب 
ورمبا  اللغات.  للكلم هي موجودة يف جميع  الثالثة  االأق�صام  باأن  �صرح 
يكون الفارابي قد ا�صتوعب ذلك من �صيخه ابن ال�صراج وعّممه بعد ذلك 
على درا�صته جلزء كبري من اللغة. ومن ثم جاءت فكرة الكليات اللغوية، 
التي انت�صرت بعد ذلك يف اأوربا و�صكلت النواة ملا �صموه »بالنحو العام« 
»grammaire générale  اأو universal grammar« الذي اأّلف فيه »جيم�ص 
 Hermes or philosophical« كتابه:  االإجنليزي   »J.Haris هاري�ص)32( 

.»inquiry Comering Uiversal grmmar، London، 1751

ثم ي�صري اإىل اأن الت�صمية احلديثة »Sciences of language« ما هي اإال 
ترجمة للعبارة العربية امل�صهورة »علم الل�صان« التي ا�صتعملها الفارابي)34(.
- مفهوم �لعامل: يعد العامل مفهومًا ماأنو�صًا عند النحاة العرب. وقد 
ظهر كما اأورد ذلك االأ�صتاذ احلاج �صالح - اأول مرة يف تاريخ اأوربا 
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يف القرن الثالث ع�صر امليالدي، مفهوم العامل والعمل، وا�صتعمل يف 
ذلك اللفظ الالتيني REGERE ومعناه االأ�صلي هو التدبري والتحكم يف 
ال�صيء وُطبق على الفعل الذي ُجعل هو ال�صبب يف ظهور االإعراب.يقول 
بطر�ص هليا�ص الفرن�صي »يف الفرن�صية Pierre Hélie«: »العمل معناه 
اأن تتحكم كلمة يف اأخرى يف داخل تركيب حتى يكتمل هذا الرتكيب« 
وقد كتب لهذا املفهوم وهذا اللفظ النجاح فاّطرد ا�صتعماله يف كثري 
من  ترك  البنوية  وبظهور   )...( االأوربية  باللغات  النحو  كتب  من 
 »goverment« جديد، اإىل اأن اأحياه منذ عهد قريب ت�صوم�صكي با�صم
اأخذ  ت�صوم�صكي  اأن  �صالح  احلاج  االأ�صتاذ  ويعتقد  االإجنليزية  باللغة 
هذا امل�صطلح من م�صطلحات النحو العربي )وهو منقول من النحو 

العربي()35(.
باالإ�صافة اإىل مفاهيم لغوية اأخرى مثل امل�صند وامل�صند اإليه ومفهوم 
االإ�صمار الذي اأدخله اللغوي االإ�صباين »�صانكتيو�ص Sanctues« يف القرن 

.»ELLIPSE«)36( التا�صع ع�صر امليالدي اإىل اللغات االأوربية و�صماه
وهذه االأمثلة توؤكد قدرة االأ�صتاذ عبدالرحمن احلاج �صالح اللغوية 
واملفاهيم  للم�صطلحات  ا�صتيعابه  ومدى  االأخرى،  وباللغات  بالعربية 

وتقليبها على اأوجهها املختلفة قبل االطمئنان اإليها وا�صتعمالها.

- تاأريخه لعلم �لل�صان �لب�صري:  5-1-4

نالحظ مكمن االأ�صالة يف خطاب عبد الرحمن احلاج �صالح من 
تباعا يف جملة  ون�صرها  لل�صانيات  بها  اأّرخ  التي  املختلفة  اأبحاثه  خالل 

الل�صانيات منها:
مفاهيمه  الأهم  ونقد  حتليل   ،)1( احلديث  الل�صان  علم  اإىل  مدخل   -

ومناهجه)37(.
القرن  قبل  ما  الل�صان  علم   ،)2( احلديث  الل�صان  علم  اإىل  ومدخل   -

التا�صع ع�صر)38(.



علم املصطلح وأثره في بناء اخلطاب اللساني العربي احلديث

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

250

جـــــذور

- ومدخل اإىل علم الل�صان احلديث )3(، القرن التا�صع ع�صر والن�صف 
االأول من القرن الع�صرين)39(.

النهو�ص  يف  الل�صانيات  اأثر   ،)4( احلديث  الل�صان  علم  اإىل  ومدخل   -
مب�صتوى مدر�صي اللغة العربية)40(. 

- مدخل اإىل علم الل�صان احلديث، الباب الثاين يف املذاهب والنظريات 
الل�صانية احلديثة)41(.

وعلم  العام  الل�صان  علم  يف  الدولة  دكتوراه  ر�صالته  اإىل  باالإ�صافة 
الل�صان العربي، وهي ال تزال خمطوطة يف جامعة ال�صربون بباري�ص يف 

اأكرث من 1000 �صفحة كما �صبقت االإ�صارة اإىل ذلك)42(.
اإن من يقراأ هذه االأعمال يجد الرجل دار�صًا ح�صيفًا يتميز بعني 
الل�صانية املختلفة، وح�صور  ثاقبة، وروؤية �صديدة، وفكر عميق للم�صائل 

�صخ�صية عامل فذ له قدرات واإمكانات متميزة يف علوم الل�صان.
وحتددت  فروعه  ت�صعبت  وكيف  الل�صان  علم  اأهمية  بنّي  الذي  فهو 
مفاهيمه واختالف كثري من العلماء واللغويني يف حتديد هوية هذا العلم، 
ولعل اأكرث ما جلبنا اإىل هذا الدار�ص كرثة اطالعه على علوم االآخرين 
وحتكمه  حذقه  ذلك  يف  �صاعده  وقد  املعارف،  من  بالعديد  اأفاده  مما 
اهتماماته  كله  واأكرث من هذا  العربية،  اإىل جانب  االأجنبية  اللغات  يف 
العظيمة مبجهودات العلماء العرب القدامى. والقارئ ملقاالته واأبحاثه 
العلماء  اإليها  تو�صل  التي  العظيمة  للنتائج  الكثرية  االإ�صارات  يالحظ 

العرب القدامى يف جمال علوم الل�صان.
ومدى اأهمية ذلك يف التاأثري على البحث الغربي اأي�صًا ليكون بذلك 
الذي  الب�صري  الل�صان  لعلم  التاأريخ  يف  العرب  علمائنا  جهود  اأبرز  قد 

طاملا مت اإغفاله وعدم التطرق اإليه عن ق�صد اأو عن غري ق�صد.
فجورج مونان يف تاأريخه لعلم الل�صان مل ي�صر اإىل جمهودات العرب 
اإال يف اأ�صطر قليلة، ولعل ذلك يعود اإىل عدم معرفته باللغة العربية كما اأن 
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من الدار�صني العرب يوجد من مل يتطرق اإىل الفرتة العربية يف التاأريخ 
لعلم الل�صان الب�صري اأ�صوة بالغربيني الذين ال نظن اأنهم اأغفلوا جهود 
العلماء العرب عفو اخلاطر. وياأتي عبدالرحمن احلاج �صالح ليفند ما 
اأورده جورج مونان يف تاأريخه لل�صانيات قبل القرن التا�صع ع�صر فيقول 
- اأي احلاج �صالح -: »والبد ههنا من تفنيد ما قاله مونان باأن النحاة 
العرب كانوا يجعلون من اللغة العربية اأّم اللغات واإنها لغة اأهل اجلنة، 
بل لغة اهلل«. اأما القول االأول والثاين فما راأينا اأحدا من النحاة االأوائل 
احلقيقيني املجتهدين يقوله اأو يجزم به، بل وجدناه عند بع�ص املوؤرخني 
واملف�صرين ممن كان يجمع كل ما ي�صمعه بدون نقد )مثل ابن اإ�صحاق(، 
فاعتمدوا االأ�صاطري الفلكلورية التي كان يروجها الق�صا�ص، وكان اأ�صد 
النا�ص كراهية للق�صا�ص هم النحاة اأنف�صهم )ينظر كالم املربد الذي 
وكان يف   )2/232 واملزهر  95 ط،  الورقة  اأ�صوله،  ال�صراج يف  ابن  رواه 
اأما  االإ�صرائيليات.  اأي�صًا من  نقل  ما  الق�ص�ص واخلرافات  �صمن هذه 
النحاة واللغويون فكانوا مي�صكون عن ذكر مثل هذه االأ�صياء، وق�صارى 
اإ�صماعيل«  اأن »اأول من فتق ل�صانه بالعربية املبينة  ما قاله بع�صهم هو 
)عن اأبي عبيدة، البيان والتبيني، حتقيق عبدال�صالم هارون، 3/292( 
القبائل  عربية  اأما  الكرمي  القراآن  بها  نزل  التي  هذه  باملبينة  واملراد 
البائدة مثل ُجْرُهم فكانوا يقولون »اإنها عربية اأخرى غري كالمنا هذا« 
اأن  هذا  من  واأ�صنع  �صنيع،  فهو  الثالث  القول  اأما   ،)1/433 )املزهر، 
ين�صب اإىل علماء العرب، فاإن هذا مل يقله اأحد من العلماء امل�صلمني الأنه 

جت�صيم حم�ص.
اأي خطاب  اهلل،  اإنه كالم  القراآن  يقول عن  اأن  للم�صلم  فاإذا جاز 
اهلل  لذات  �صفة  الكالم  فعل  اأن  بالتايل  يعتقد  واأن  الب�صر  اإىل  موجه 
فاإنه  العزيز،  كتابه  يف  وتعاىل  �صبحانه  يذكرها  التي  ال�صفات  ك�صائر 
الوحي  نزول  لغة اهلل ملجرد  االآرامية هي  اأو  العربية  اإن  يقول  اأن  يجوز 
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بهاتني اللغتني، الأن اللغة يف ذاتها - و�صواء قلنا اإنها من توا�صع الب�صر 
اأو من اهلل - فهي اآلة م�صخرة للتبليغ ومن ثم خلقت لينتفع بها النا�ص. 
اأنبيائه فاإنه تعاىل يخاطبهم مبا  فاإذا خاطب �صبحانه النا�ص بو�صاطة 
يفهمون وقد قال جل من قائل: {وما �أر�صلنا من ر�صول �إال بل�صان قومه 

ليبني لهم«)43(.
يالحظ املتاأمل يف هذا الن�ص الطويل اأنه هام�ص من الهوام�ص التي 
كثريا ما يفتحها االأ�صتاذ عبدالرحمن احلاج �صالح يف اأبحاثه ودرا�صاته 
متيز  التي  العلمية  وال�صرامة  املنهجي  ال�صبط  على  دالة  عالمة  وهي 
خطابه الل�صاين. ويالحظ اأي�صا اأنه قدم براهني وا�صحة يف تف�صري ما 
زعمه جورج مونان؛ فالن�ص كله عبارة عن حجج دامغة مدّعمة بالوثائق 

واالأدلة النقلية والعقلية املقنعة.
ومل اأجد فيما قراأت من اأرخ لعلم الل�صان مثله من العرب وحتى من 
االأجانب الذين يغفلون جهود العلماء العرب يف علوم الل�صان كما �صبقت 

االإ�صارة اإىل ذلك.

2-5 - على م�صتوى �لبناء �ملنهجي:

فكر  يف  يتجذر  خا�ص  مفاهيمي  جهاز  على  امل�صتوى  هذا  يتاأ�ص�ص 
اخلليل بن اأحمد واأتباعه، وذلك من خالل توظيف االأ�صتاذ عبدالرحمن 

احلاج �صالح لكّم م�صطلحي كيفي مييز خطابه، من ذلك:

1-2-5 - مفهوم �لباب:

ويتعلق باللفظ واملعنى اإفرادًا وتركيبًا يف كل م�صتويات اللغة؛ فقد 
اأطلق �صيبويه هذا املفهوم على املجموعات املرتبة من احلروف االأ�صلية 
اأبنية  م�صتوى  على  وكذلك  وغريها،  )�ص.ر.ب(  مثل:  الثالثية  للكلمة 
الكلمة؛ اأي اأوزانها، وكذا ال�صاأن بالن�صبة مل�صتوى الرتاكيب؛ فقد ذكر اأن 
�صيبويه �صمى اأبوابًا مثل: باب »ح�صبك به«)45( وباب »لقيا وحّمدًا«)46(. 
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»اإن الباب عبارة عن جمموعة من العنا�صر تنتمي اإىل فئة اأو �صنف 
وجتمعها بنية واحدة)46(. وهو عند النحاة االأولني يعادل املجموعة يف 
الريا�صيات، فالباب الذي لي�ص فيه عن�صر؛ اأي املجموعة اخلالية كما 
يقت�صيه  الذي  ال�صيء  يعني  اخلليل،  عند  املهمل  هو  املعا�صرون،  يقول 
واحد  عن�صر  على  الباب  يحتوي  وقد  اال�صتعمال،  به  ياأت  ومل  القيا�ص 

وذلك مثل: »�صنئى ن�صبة اإىل �صنوؤة«)47(. 

:)le schème générateur( 2-2-5 - مفهوم �ملثال

 Jean« عند  اإال  الغربية  الل�صانيات  يف  له  مقابل  ال  مفهوم  وهو 
Galpin«، وهو متخ�ص�ص يف االأفازيا اأ�صتاذ بجامعة ران الفرن�صية؛ فقد 

تفطن اإىل اأن املري�ص يفقد القدرة على التعرف وعلى االنتقال مثال: من 
»كتاب« اإىل »بالكتاب« اأو »بالكتاب املفيد«)48(.

وتر�صم  العنا�صر،  به  ُد  دَّ حُتَ اإجرائيًا  �صوريًا  حّدًا  املثال  ويعد 
اإنه مفهوم  العمليات التي يتولد بها العن�صر اللغوي يف واقع اخلطاب، 
اللغة يف  م�صتويات  م�صتوى جميع  على  ينطبق  ريا�صي حم�ص،  منطقي 
اأدناها؛ كم�صتوى الكلمة، ويف اأعالها كم�صتوى الرتاكيب؛ فمثال الكلمة 
كل يف  و�صكناتها  مع حركاتها  والزائدة  االأ�صلية  »هو جمموع احلروف 
اللفظة:  الكلمة( ويف م�صتوى  الكلمة )مثال  اأو وزن  البناء  مو�صعه وهو 
جمموع الَكِلم االأ�صلية والزائدة مع مراعاة دخول الزوائد وعدم دخولها 
اأو  كانت  ا�صمية  اللفظة  مثال  وهو  مو�صعه.  كل يف  العدمية(  )العالمة 

فعلية«)49(.

- �لو�صع و�ال�صتعمال:  5-2-3

اإن اللغة عبارة عن جمموعة من�صجمة من الدوال واملدلوالت ذات 
العقل من  يثبته  ما  اأي  الو�صع؛  ي�صمى  وهذا  بنى جزئية  ثم  بنية عامة 
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ان�صجام وتنا�صب بني العنا�صر اللغوية وعالقاتها الرابطة وبني العمليات 
اأو توليدي )من االأ�صول اإىل  املحدثة لتلك العنا�صر على �صكل تفريعي 
�لو�صع  لهذ�  �لناطقني  �إجر�ء  كيفية  فهو  �ال�صتعمال  اأما  الفروع(. 
عن  للتعبري  الدوال  من  يحتاجه  ما  املتكلم  فيختار  �خلطاب،  و�قع  يف 
اأغرا�صه من خالل بني ما هو راجع اإىل القيا�ص وبني ما هو راجع اإىل 
اال�صتعمال؛ مبعنى اأنه ي�صتعمل اللغة ح�صب ما تقت�صيه اأحوال اخلطاب، 
اأو القيا�ص ولذلك فاإن  الأن قوانني اال�صتعمال لي�صت هي قوانني الو�صع 

اللفظ واملعنى يف الو�صع يختلفان عنه يف اال�صتعمال)50(.

- �لقيـــــــا�ص:  5-2-4

بع�صها  الكلم  حمل  اأي  بينهما؛  جلامع  �صيء  على  �صيء  حمل  وهو 
على بع�ص اإذا كانت تنتمي اإىل جن�ص واحد وهو الذي ي�صمى يف املنطق 
الريا�صي النظري على النظري Bijection وبذلك تربز البنية التي جتمع 

كل الكلمات بع�صها على بع�ص.
يقول االأ�صتاذ عبدالرحمن احلاج �صالح: »والذي يجهله معا�صرونا 
هو املثال اأي ال�صيغة التي تعّود النا�ص على العثور عليها يف م�صتوى الكلم 
فقط له اأي�صًا نظري يف م�صتوى الرتاكيب فقد حملوا اجلمل بع�صها على 
بع�ص فاكت�صفوا اأن كل اجلمل العربية تتكون من عن�صر يتحكم يف جميع 
العنا�صر االأخرى ف�صموه العامل واأن له معمولني اأ�صا�صيني وال يجوز اأبدا 

اأن يتقدم املعمول االأول الذي ال ي�صتغنى عنه عامله«)51(.

- �الأ�صل و�لفرع:  5-2-5

مبداأ  على  القدامى  العرب  العلماء  عند  اللغوي  التحليل  تاأ�ص�ص 
االأ�صل والفرع؛ فميزوا االأ�صل عن الفرع، فاالأ�صل ما يبنى عليه وال يبنى 
اأي  اأو العن�صر الذي ي�صتقل بنف�صه وال يتغري؛  على غريه، وميثل النواة 
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اإنه يوجد يف الكالم وحده وال يحتاج اإىل عالمة اأخرى متّيزه عن فروعه 
وجودها  يتعلق  متعددة  فمتغرية  الفروع  اأما  العدمية)52(  العالمة  فله 
مفهوم  مثل  اأخرى  اأمثلة  وتوجد  هذا  الذاتية)53(،  وب�صفاتها  باالأ�صل 
يف  واال�صتقامة  واملو�صع  والعامل  والكلمة  واللفظة  واالبتداء  االنف�صال 
الكالم واحلركة والدوال والكلم واأبنية الكالم وغريها مما يحتاج اإىل 
والتف�صري  وال�صرح  الو�صف  الرجل حقه يف  تفي  بذاتها  م�صتقلة  درا�صة 

والتعليل والتمثيل واملقارنة.
عن  وو�صوح  و�صرامة  بدقة  تعرب  اأ�صيلة  م�صطلحات)54(  اإنها 
مفاهيم)55( ل�صانية خليلية اأ�صيلة وحتيط بها اإحاطة جامعة مانعة. واإذا 
كانت هذه امل�صطلحات قد حافظت على �صيغتها اللفظية عند املتاأخرين 
حمتواها  عن  حّرفت  قد  مفاهيمها  من  كثريًا  فاإن  النحاة)56(،  من 
يف  واملنهجي  املعريف  اخللط  من  كثري  اإىل  اأدى  مما  االأ�صيل،  اخلليلي 
الدرا�صة اللغوية »فامل�صند وامل�صند اإليه عند �صيبويه غري امل�صند وامل�صند 
اإليه عند املتاأخرين، وهما غري املبني واملبني عليه وبناء كلمة على اأخرى 
يف االإ�صناد غري االإ�صناد والتفريع وال�صغل كما يظنه املتاأخرون. والكلمة 
والكالم  اللغة  لفظة  وكذلك  مالك،  ابن  عند  الكلمة  غري  �صيبويه  عند 

وغريهما من االألفاظ.
اإن الكلمة عند �صـيبويه »'ا�صـم وفعل وحرف جاء مبعنى ليـ�ص با�صـم 
احلركات  فاإن  املد،  حلروف  اأبعا�ص  هي  احلركات  اأن  ومبا  فعل«.  وال 
االإعرابية عنده، هي اأي�صًا كلمات، وكل ما ميكن اأن يقع يف درج الكالم 
مما يدل على معنى فهو كلمة، ولي�ص كذلك عند ابن مالك؛ فاإنه يحددها 
هكذا: 'لفظ م�صتقل دال بالو�صع حتقيقًا اأو تقديرًا اأو منوب معه'؛ وعلى 
هذا القول االأخري فاإن قولنا َبْعري )من�صوب اإىل البعرة( كلمة واحدة، 
وقد �صماه ابن يعي�ص والر�صي لفظة وهما كلمتان عندهما وقد اأ�صابا يف 

ذلك« )57(.
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اأ�صالة  الل�صانيات اخلليلية احلديثة من خالل  اأ�صالة  وهكذا تربز 
اخلطاب الل�صاين عند االأ�صتاذ احلاج �صالح الذي اأ�ص�ص اأبحاثه الل�صانية 
املختلفة على املفاهيم اللغوية العربية االأ�صيلة، وعمل بذلك على تاأ�صيل 
امل�صطلح العربي الرتاثي مبقارنته باملفاهيم الل�صانية الغربية واختيار 
نتائجه وتبيني جناعته، وكذلك الوعي بامل�صطلح الغربي احلديث والعمل 
املعرفية  ال�صياقات  مع  يتنا�صب  العربية مبا  الل�صانيات  توطينه يف  على 
 ،bain linguiste االأجنبي  امل�صطلح  مثال:  ذلك  من  فيها  ن�صاأ  التي 
ينبغي  الذي  املعنى  توؤدي  ال  ترجمة  وهي  اللغوي؛  باحلّمام  ترجم  فقد 
اللغوي«؛  »االنغما�ص  بـ  االأ�صتاذ عبدالرحمن احلاج �صالح  وترجمه  له. 
الأن العرب القدامى كانوا ياأخذون اأبناءهم اإىل البوادي ليت�صربوا اللغة 
العربية من اأ�صحابها العرب اخلل�ص يف بيئتها ال�صافية ولينغم�صوا يف 

بحر اأ�صواتها وهنا تكمن االأ�صالة.
الكتابات  من  كثري  يف  ترجم  الذي   Situation م�صطلح  وكذلك 
واأعاده  و�صياق...  وظرف  وموقف  وحالة  و�صعية  بـ:  والنقدية  الل�صانية 
اإىل املفهوم العربي االأ�صيل الذي تدل عليه  احلاج عبدالرحمن �صالح 

كلمة »مقام« يف البالغة العربية على وجه اخل�صو�ص.
وكذلك م�صطلح Code: فقد ترجم اإىل �صفرة ونظام ورمز وترميز 
وتقنني وقانون وقيد واتفاق وياأتي احلاج �صالح فيرتجمه اإىل »و�صع« الأن 
اللغة العربية و�صع وا�صتعمال واالأمثلة من هذا النوع كثرية وت�صلح اأن 

تكون بحثًا م�صتقاًل بنف�صه.
الرتاث  متثل  قد  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  االأ�صتاذ  الأن  هذا  كل 
ي�صع  كيف  يعرف  جعله  مما  الغربية،  والل�صانيات  العربي  الل�صاين 

االأ�صياء يف ن�صابها وكيف يفرق بني االأو�صاع.
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6-2-5 - م�صتويات �لتحليل:

احلديثة  اخلليلية  الل�صانيات  اأ�ص�صت  االأ�صيلة  املفاهيم  هذه  على 
حتليالتها للغة طبقا للم�صتويات اأو املراتب املبينة يف هذا اجلدول:

اللفـظة  مـ�صتوى  من  اللـغة  حتليـل  يف  العـرب  العـلماء  انطـلق  لـقد 
والوحدة  اللفـظية  الوحـدة  فـيه  تتحدد  الذي  »امل�صتوى  وهو   la lexie

االإعالمية اأو االإفادية«)58(، ثم يبداأ امل�صـتوى )0( الذي يخـ�ص ال�صفـات 
مثـل:  وال�صفـات  ال�صـفتنب،  اإىل  �ملخـارج من احلـلق  املتمثلة يف  املمـيزة 
كما  االأول  امل�صـتوى  اإىل  يتـدرج  ثم  وغـريهـا.  والغـنة  والهـم�ص  اجلـهر 
تـدل العالمـة    املتمثل يف احلروف، فقد اقت�صرت العربية على ثمانية 

وع�صرين حرفا و�صتة اأ�صوات )حركات وحروف مد(.
وترتكب احلروف يف وحدات اأخرى ح�صب مقايي�ص وقوانني م�صبوطة 
لتكّون امل�صتوى الثاين املتمثل يف »الدوال« اأو العنا�صر الدالة وهي اأربعة: 
ثانياً  »�ص.ر.ب«،  مثل:  املعجم  حروف  من  �ملكّونة  �الأ�صلية  �ملادة  �أوال 
االأ�صلية،  املواد  فيها  تفرغ  التي  القوالب  يف  املتمثلة  �ل�صيغة  �أو  �لوزن 
ثالثاً حروف �ملعاين وهي جملة االأدوات التي تدخل على اال�صم والفعل 
فتعطيهما معًنى اإ�صافيًا غري املعنى االأ�صلي لهما، ويعرفها عبد الرحمن 

احلديث اأو اخلطاب
احلديث اأو اخلطاب
احلديث اأو اخلطاب
احلديث اأو اخلطاب
احلديث اأو اخلطاب
احلديث اأو اخلطاب
احلديث اأو اخلطاب

امل�صتوى )6(
امل�صتوى )5(
امل�صتوى )4(
امل�صتوى )3(
امل�صتوى )2(
امل�صتوى )1(
امل�صتوى )0(
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احلاج �صالح باأنها: »كلمة حم�صو�صة بنيت بناء الزما وظيفتها تخ�صي�ص 
من  واالأفعال  االأ�صماء  مقام  بع�صها  يقوم  وقد  واالأفعال  االأ�صماء  داللة 
بناء  تبنى  اأنها  اإال  القبيلني  اأحد هذين  فتعد يف  واالإفادة،  املعنى  حيث 
واال�صم  االإ�صارة  وا�صم  ال�صمري  مثل  وذلك  االأخرى  كاالأدوات  الزمًا 
املو�صول)59(، ور�بعاً �لعالمة �لعدمية اأو ترك العالمة كما �صماه العرب 
القدامى ويتمثل يف غياب اللفظ الدال فيما يحقق من الكالم وتتجلى 
عند مقابلة القطع اللغوية بع�صها ببع�ص وذلك مثل: طويل )للمذكر( 

وكتبت )للمتكلم( وطويلة )للموؤنث( وكتب  )Ø للغائب()60(.
واأما �مل�صتوى �لثالث من التحليل فينبني على امل�صتويني ال�صابقني، 
�صيبويه  عرف  وقد  واالأفعال.  االأ�صماء  فيه  وتندرج  »الكلم«  يف  ويتمثل 
ا�صم وفعل وحرف جاء ملعنى  امل�صتوى بقوله »فالكلم  الوحدات يف هذا 

لي�ص با�صم وال فعل«)61(.
املت�صرفة  واالأفعال  االأ�صماء  يف  يتمثل  متمكن  نوعان:  �لكلم  اإن 
التي ال حتتاج اإىل غريها يف الداللة على معناها. وغري متمكن ويتمثل 
يف حروف املعاين واالأفعال الناق�صة وغري املت�صرفة واالأ�صماء املبنية؛ 
فالكلم املتمكنة يبتداأ بها ويوقف عليها، الأنها تنفرد بنف�صها يف مدرج 
الكالم وترتكب من اأ�صل و�صيغة، واأما غري املتمكنة فتحتاج اإىل غريها 

من الكلم وينعدم فيها االأ�صل وال�صيغة)62(.
معقدًا،  انتظامًا  فينتظم  باللفظة  �خلا�ص  �لتحليل  م�صتوى  �أما 
يقول عنه عبدالرحمن احلاج �صالح: »اإن الكلم ال تنتظم يف الكالم على 
واأكرث  الغربيني  الل�صانيني  بع�ص  يت�صوره  الذي  الب�صيط  االنتظام  مثل 
النحاة املتاأخرين، فاإن الوحدات يف هذا امل�صتوى لي�صت هي الكلم جمردة 
يقرتن  ما  مع  والفعل  اال�صم  فيها  يندمج  وحدات  هي  بل  لوازمها،  من 
به لزوما من اأدوات خم�ص�صة به ثابتة وغري ثابتة )على �صورة دخول 
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وخروج( ي�صمى عند نحاتنا القدامى بالتعاقب، بل ومن وحدات مماثلة 
)اأي من جن�صها وم�صتواها( تخ�ص�صها على مثل ما تفعله االأدوات، اإذ 
تقوم مقامها وتوؤدي ما توؤديه، وذلك مثل امل�صاف اإليه والرتكيب امل�صمى 
بال�صلة واملو�صول وال�صفات وحتى االأبنية امل�صماة - من حيث االإفادة 

فقط - جماًل«)63(.
وعلى هذا االأ�صا�ص فاإن عبارات: الكتاب - كتاب التلميذ، بالكتاب، 
الكتاب املفيد الذي ا�صرتاه التلميذ اأم�ص - تعد مبنزلة الكلمة الواحدة 
وهي التي �صماها الر�صي االإ�صرتاباذي لفظة ال كلمة. ومن هنا اقرتح 
االأ�صتاذ عبدالرحمن احلاج �صالح على علماء الل�صان الغربيني اأن ت�صمى  
Lexie لفقدان هذا املفهوم عندهم)64( اإذ تكون اللفظة بهذا عبارة عن 

جمموعة من الكلمات »كاال�صم الواحد اأو مبنزلة اال�صم الواحد« كما قال 
�صيبويه)65(.

ويتم التفريق بني هذه الوحدات وحتديدها مبقيا�صني هما: 
قابلة  اللغوية  القطعة  تكون  اأن  اأي  و�البتد�ء؛  �النف�صال  مقيا�ص   -  1

لالنف�صال عن غريها وميكن االبتداء بها يف املراتب االآتية:
- وحدات يبتداأ بها وال يوقف عليها مثل: »اإىل« يف »اإىل الق�صم«.

- وحدات ال يبتداأ بها ويوقف عليها مثل: »ُت« يف »كتبُت«.
»من  على  جوابًا  »رجل«  مثل:  عليها  ويوقف  بها  يبتداأ  وحدات   -

دخل؟«.
2 - قيا�ص �لتمكن: ويتمثل يف قابلية القطعة اللغوية على حتمل الزيادات 
اال�صم  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  التعاقب.  حمور  على  وي�صارًا  ميينًا 
يعدُّ اأكرث الكلمات متكنا الأنه يقبل الزيادة بكرثة على اليمني وعلى 
الي�صار. وهذا مثال للفظة اال�صمية اأورده من االأ�صتاذ عبدالرحمن 

احلاج �صالح)66(:
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حد �ال�صم )�للفظة �ال�صمية(

* عالمة �النف�صال و�البتد�ء:
وهو  واجلمل  الرتاكيب  فيعني  �لكالم  باأبنية  �ملتعلق  �مل�صتوى  اأما 
اأعلى من اللفظة »ويبحث عن املثال املجرد الذي يبنى عليه اأقل الكالم 
املركب وذلك بحمل كالم على اآخر من جن�صه«)67(. مبعنى اأن االنطالق 
يف التحليل اللغوي يتم من اأقل ما ميكن اأن يتكلم به لكن فيما فوق اللفظة 
الكت�صاف البناء اأو االأ�صل »بل يتجاوز ذلك اإىل م�صتوى اأكرث جتريدًا وهو 
م�صتوى العامل وهو العن�صر اللغوي الذي يتحكم يف الرتكيب فيعمل فيه 
الرفع والن�صب، فهو الذي يحدد العالمات االإعرابية يف الرتكيب«)68(.

يف  الكالم  اأبنية  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  الدكتور  اأوجز  قد 
اأ�صغر ما يبنى عليه الكالم يتكون دائمًا من عامل  العربية بقوله: »اإن 
العامل  يعد  ثان )م2()69(. وهكذا  اأول )م1( ثم معمول  )ع( ومعمول 
نظرية  عليها  تاأ�ص�صت  التي  اجلوهرية  الفكرة  النحوي)70(  العمل  اأو 
النحاة العرب )...( فكل تغيري يحدث يف املبنى واملعنى اإمنا يجيء تبعا 
لعامل يف الرتكيب، فال جتد معموال اإال وت�صور له العلماء العرب االأوائل 
عن�صرًا لفظيًا اأو معنويًا مهمًا هو العامل الذي يكّون مع معموله زوجًا 

.Couple ordonné )71(مرتبًا

كتاب* *
*
*

*بـ
*بـ

 *
الـ -

*

كتاب*
كتاب / ُب / ن / مفيد*
كتاب / ُب / ن / مفيد*
كتاب / = / ن / مفيد*
كتاب / = / ن / مفيد*
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وقد اأكد �صيبويه يف الكتاب اأنه ال تكاد تخلو بنية لفظية من عن�صرين 
اثنني هما العامل واملعمول االأول)72(. والبد من االإ�صارة اإىل اأن مو�صع 
�لعامل هو مو�صع يف داخل احلد اأو املثال، ثم اإن العامل اأو املعمول االأول 
تام  فعل  العامل  مو�صع  يف  يكون  فقد   )...( اآخر  �صيء  وحمتواه  �صيء 
بل  مثل: »ح�صبت« وهي جملة،  تركيب  اأو  واأخواتها  اإن  اأو  نا�صخ  فعل  اأو 
حتى عامل ومعمول اأول ومعمول ثان مثل: »اأعلمت عمرًا«... وذلك كما 

يلي)72(:

و�أما �مل�صتوى �الأخري من �لتحليل فيتعلق باحلديث �أو �خلطاب، 
و�صيبويه  للخليل  كان  فقد  التحليل،  اإليه  ي�صل  اأن  ميكن  ما  اأعلى  وهو 
فّرقوا  متميزة  لغوية  نظرية  بعدهما  من  جاءوا  الذين  العرب  والعلماء 
باعتباره  اإليه  والنظرة  خطابًا،  باعتباره  الكالم  اإىل  النظرة  بني  فيها 
بنية. ومن اأهم املبادئ التي بنيت عليها هذه النظرية التمييز ال�صارم 
يف حتليلهم للغة بني جانبها الوظيفي وهو االإعالم واملخاطبة، اأي تبليغ 
االأغرا�ص املتبادل بني متكلم وخماطب، وبني جانبها اللفظي ال�صوري؛ 

االأ�صل
تكافوؤ

Ø

كان
اإن

ح�صبت
�صرب
راأى

�صربـ
�صربـ

1

زيد
زيد
زيدا
زيدا
زيد

خالد
     ت

2

منطلق
منطلقا
منطلق
منطلقا
عمرا

عبداهلل
 عمرا
    تــه

3

-
اأم�ص

-

وهو راكب
 ظلما
اأم�ص

4
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اأي ما يخ�ص اللفظ يف ذاته وهيكله و�صيغته بغ�ص النظر عما يوؤديه من 
وظيفة يف اخلطاب غري الداللة اللفظية)73(.

من  كثري  اإىل  فاأدى  املعا�صرين،  الدار�صني  على  هذا  ا�صتغلق  وقد 
اخللط وعدم التمييز يف التحليل بني امل�صتويني، من ذلك اأن كثريًا من 
الدار�صني يعد كتاب �صيبويه كتابًا يف النحو والت�صريف واالإعراب فقط، 
وهو يف احلقيقة كتاب يتعلق بعلوم العربية ويدر�ص اللغة من حيث كونها 
اأي  االإفادة،  اإعالميًا هدفه  كونها حدثًا  لفظية �صورية ومن حيث  بنية 

اإفادة املخاطب خربًا. 
تتميز لغة اخلطاب عند عبدالرحمن احلاج �صالح بالدقة واالإيجاز، 
فهي لغة علمية �صافية خا�صة بالل�صانيات ال تنزاح عنها اإىل غريها اإال 
بح�صور  وتتميز  وامل�صطلحات  املفاهيم  مع  تتعامل  املقام،  يقت�صي  مبا 

لغة الرتاث ممثلة يف �صخ�صيات العلماء العرب االأجالء اأمثال: 
يون�ص بن حبيب واأبي االأ�صود وعي�صى بن عمر واأبي عمرو بن العالء 
والرماين  جني  وابن  والفارابي  واملربد  واجلاحظ  و�صيبويه  واخلليل 
وال�صريايف وابن احلاجب والر�صي االإ�صرتاباذي وعبدالقاهر اجلرجاين 
كتبهم  عناوين  يف  وممثلة  االأجالء،  العلماء  من  وغريهم  خلدون  وابن 
وم�صطلحاتهم  املتميزة  اللغوية  وا�صتعماالتهم  املختلفة،  ون�صو�صهم 

الدقيقة ومفاهيمهم االأ�صيلة.
اأحيانًا،  نف�صها  بالدرجة  الغربيني  الل�صانيني  لغة  كما حت�صر عنده 
يف  احلداثة  وبني  العربي  اللغوي  الرتاث  بني  التفاعل  يحقق  مبا  لكن 
خطاب مرتابط من�صجم له هويته اللغوية والعلمية. وهو يف ذلك يتجاوز 
مرحلة الرتجمة الل�صانية اإىل مرحلة التفكري العربي الل�صاين يف املبادئ 
االإجراء  مرحلة  اإىل  النفاذ  ومنه  وامل�صطلحات  واملفاهيم  واالأفكار 
االأ�صا�صية  والعلوم  الل�صانيات  بني  الوثيقة  العالقة  مبراعاة  التطبيقي 
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البيولوجية  والعلوم  احلا�صوب  وعلوم  والفيزياء  الريا�صيات  مثل: 
واالإلكرتونيك. فاللغة لها عالقة بكل هذه العلوم واإتقان اللغة هو اإتقان 

لها ومنها الل�صانيات؛ اأي اإتقان اللغة هو اإتقان الل�صانيات اأي�صًا.
اإن القارئ احل�صيف لكتابات عبد الرحمن احلاج �صالح يالحظ 
وينظر  املعرفية،  اأ�صوله  يبحث يف  الأنه  للم�صطلح؛  ا�صتعماله  الدقة يف 
امل�صطلح  بني  توجد  اأنه  »ذلك  فيه،  ورد  الذي  الن�صي  �صياقه  يف  اإليه 
والن�ص روابط متنوعة وقوية، فامل�صطلح يعار للن�ص وينقل اإىل داخله، 
اإطار  ي�صتعمل  امل�صطلح  فاإن  وباملقابل  �صياقاته،  داخل  يحدد  اأنه  كما 
قواعد  وفق  الو�صف  ملمار�صة  وف�صاء  داللته  عن  للتعبري  و�صيلة  الن�ص 

تركيبية و�صرفية«)74(.
ولذلك يظل عبد الرحمن احلاج �صالح يبحث عن مفهوم امل�صطلح 
كيف  ثم  اأوال  فيه  ن�صاأ  الذي  االجتماعي  وحميطه  الن�صي  حميطه  يف 

ح�صل فيه التطور.
االأ�صتاذ  قال  كما   - النزيه  الباحث  يتوخاه  اأن  ينبغي  ما  اأهم  اإن 
املنهج  ينتهج  اأن  هو  االأولني  النحاة  مقا�صد  فهم  يف   - �صالح  احلاج 
كتاب  يف�صر  الأنه ال  للن�ص  ال�صامل  بامل�صح  يقوم  باأن  ال�صحيح.  العلمي 
�صيبويه من بني الكتب اإال كتاب �صيبويه وهذا يتطلب طريقة خا�صة يف 
كان  اإذا  فالن�ص  احلقيقية؛  مقا�صدها  وفهم  الن�ص  معاين  ا�صتخراج 
اأن  ميكن  فاإنه  خمتلف  ب�صكل  فيه  االأقوال  بتكرر  ي�صمح  بحيث  طوياًل 
حتمل هذه االأقوال بع�صها على بع�ص، ب�صرط اأن تكون القرائن املقالية 
والقرائن احلالية واحدة، ويتم الو�صول اإىل املعنى احلقيقي املق�صود يف 

اإطار التقابل الداليل)75(.
من ذلك مثاًل حتديده مل�صطلح الف�صاحة، فقد بداأ بالت�صاوؤل عن 
الغر�ص من الف�صاحة عند �صيبويه ومن عا�صره اإىل ع�صر اجلاحظ. 
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فبداأ با�صتقراء الكتاب ا�صتقراًء كاماًل متتبعًا اللفظ يف جميع �صياقاته 
كما ورد مبختلف امل�صتقات، وبعد ذلك ات�صح اأن - ف�صحاء العرب - عند 
فالف�صاحة  عربيتهم«  تر�صى  و»الذين  بعربيتهم«  »املوثوق  هم  �صيبويه 
ههنا هي الف�صاحة اللغوية؛ اأي �صفة االإن�صان الذي مل تتغري لغته ويجوز 

اال�صت�صهاد بكالمه.
ثم اإذا طبقنا ذلك على كتاب البيان والتبيني للجاحظ عرثنا على 
واالإغالق  وال�صواب  واخلطاأ  واللكنة  »الف�صاحة  االآتية:  امل�صطلحات 
هذه  بني  اجلاحظ  اأقامه  مبا  وي�صتدل  واملعرب...«  وامللحون  واالإبانة 
ثم عرفنا مبا  واللحن،  واالإغالق  اللكنة  تقابلها  الف�صاحة  اأن  االألفاظ 
و�صماعه  للعجم  ال�صامع  خمالطة  من  بطول  تفقد  اأنها  ذلك  بعد  قاله 
اللغويون  عليه  ا�صطلح  الذي  الف�صيح  فالعربي  الكالم.  من  للفا�صد 
ن�صاأ عليها ومل  يتعلم لغته من معلم، بل  ال�صخ�ص الذي مل  اآنذاك هو: 
يتاأثر بلغة اأخرى، وين�صح على ذلك اأن ي�صت�صهد بكالمه)76(. اإن ال�صرط 
هنا يف الف�صاحة هو املن�صاأ اللغوي. ال اجلانب العرقي كما يعتقد الكثري.
وبهذا يت�صح اأن حتليل الن�ص ال يبنى على البحث عن معاين الكلمات 
يف املعجم بل على البحث عن مقا�صد اأ�صحابها بال�صبط بالرجوع اإىل 

اأقوالهم.
بهذه الطريقة تو�صل االأ�صتاذ عبد الرحمن احلاج �صالح اإىل معرفة 
بالنظرية  يتعلق  ما  كل  وفهم  وفهمها  القدامى  العرب  النحاة  مقا�صد 

اللغوية العربية.
اإن البعد الن�صي يو�صح بجالء اأ�صكال العالقات الداللية واملنطقية 
بني املفاهيم من ناحية، وبني ال�صياقات املختلفة للم�صطلح الواحد من 
ناحية ثانية. كما يو�صح اأي�صا اأمناط العالقات الرتكيبية التي تخت�ص 

بها اللغة العلمية)77(.
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وميكن اأن نقدم املثال االآتي:
عنون الدكتور اإبراهيم مدكور اأحد اأبحاثه بـ: منطق اأر�صطو والنحو 

العربي.
النحو  بـ:  اأبحاثه  اأحد  �صالح  احلاج  الرحمن  عبد  الدكتور  وعنون 

العربي ومنطق اأر�صطو.
وما يالحظ يف العنوانني هو اأن ترتيب الكلمات فيهما لي�ص ترتيبًا 
اعتباطيًا، واإمنا يبني املنطلق الفكري عند كل منهما؛ فاإذا كان الدكتور 
مدكور ينطلق من قناعة فكرية وهي اأن منطق اأر�صطو قد اأّثر يف النحو 
العربي - ولذلك و�صع »منطق اأر�صطو« يف بداية عنوانه ثم عطف عليه 
من  انطلق  قد  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  الدكتور  فاإن  العربي؛  النحو 
قناعة فكرية خمالفة وهي اأن النحو العربي - متيز باالأ�صالة، ومل يتاأثر 
مبنطق اأر�صطو ولذلك و�صع عنوانه: النحو العربي ومنطق اأر�صطو. �صقت 
هذا املثال الأبني اأن امل�صطلح بناء على هذا املنظور لي�ص جمرد عالمة 
ل�صانية، بل اإنه باالإ�صافة اإىل ذلك وعاء للمعرفة، عاد يف داخل  اأن�صاقه 
اأو نظمه يتم ت�صنيف مقوالت الفكر املختلفة، وتبويب املعرفة وانتظامها 
يف جماالت وحقول خا�صة بها تبعا ل�صياقاتها املرجعية، ومن ثم ي�صري 
الر�صيد امل�صطلحي عبارة عن بنية كربى جتزئ الواقع اإىل مفاهيم هي 
جممل املفاهيم التي تلخ�صها االأ�صماء اال�صطالحية، ومتكن �صاحبها 

من روؤية العامل.

خامتــــــة:
بناء  يف  امل�صطلح  علم  اأهمية  املو�صوع  هذا  خالل  من  لنا  يتبني 
ومنها   - بها  املعّرفة  املختلفة  بناء خطاباتها  ويف  عامة  ب�صفة  املعرفة 
العربي احلديث، وذلك على م�صتويات متعددة هي:  الل�صاين  اخلطاب 
امل�صتوى املعريف، وامل�صتوى املنهجي، وامل�صتوى اللغوي. فكل م�صتوى من 
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هذه امل�صتويات له بناوؤه اخلا�ص والذي يتفاعل مع بقية االأبنية االأخرى 
مبا يخدم البناء العام للخطاب الل�صاين العربي احلديث. وقد اتخذنا 
متثيلية؛  عينة  �صالح  احلاج  عبدالرحمن  للدكتور  الل�صاين  املنجز  من 
قراءة  فيه  قدمنا  م�صروع بحث �صخم،  املو�صوع ميثل يف احلقيقة  الأن 
على م�صتوى البناء املعريف، والبناء املنهجي، والبناء اللغوي واأو�صحنا 
ومدى  ولغات غريه  العربية  لغته  امل�صطلح يف  �صالح  احلاج  وعى  كيف 
تاأثري ذلك يف خطابه على م�صتوى �صعة املعرفة ودقة املنهج و�صبط اللغة 
وتقدمي الربهان والدليل من منطلق اأن علم امل�صطلح له عالقة وثقى 
ببناء املعرفة وبتداولها بدءا من مرحلتها اجلنينية االأوىل وهي ت�صورات 
ترت�صم اأخيلتها يف االأذهان اإىل اأن تت�صكل يف مفاهيم حمددة ت�صبطها 

م�صطلحات حمددة دالة عليها ت�صمن حياتها ووجودها.
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�لهو�م�ص

)1( نقاًل عن الدكتور حممد الديداوي - الرتجمة والتوا�صل، درا�صة حتليلية عملية الإ�صكالية 
اال�صطالح ودور املرتجم - املركز الثقايف العربي، بريوت - لبنان - النا�صر - الدار 

البي�صاء - املغرب. ط)1( - �صنة 2000، �ص47. 
)1( نقاًل عن - منظمة ال�صحة العاملية، الكتاب الطبي اجلامعي، علم امل�صطلح/ اإ�صراف 
الدكتور حممد هيثم اخلياط - اأكادمييًا، بريوت، لبنان - ط)1( �صنة 2007، �ص31.

)3( املرجع نف�صه - �ص 31.
)ISO )4 هي املنظمة الدولية للتقيي�ص وقد اأن�صئت �صنة 1946.

)5( نقاًل عن املرجع نف�صه - �ص 31.
)6( انظر د/ حممد الديداوي - الرتجمة والتوا�صل... �ص 15.

)7( املرجع نف�صه –�ص 16.
)8( انظر –املرجع نف�صه- �ص 98/47.

االإ�صالمي-  الرتاث  يف  اال�صطالح  بنود  من  عروي-  اإقبال  حممد  –الدكتور  انظر   )9(
البحث  دائرة  عن  ت�صدر  تراثية-  ثقافية  –ف�صلية  والرتاث  الثقافة  اآفاق  جملة 
اأكتوبر   22/22 والرتاث-العدد  للثقافة  املاجد  جمعية  –مركز  والدرا�صات  العلمي 

1998م،االإمارات العربية املتحدة. املقال كله مهم.

العلمية  واملعاهد  اجلامعات  بني  امل�صطلحية  تدري�ص   - اليعبودي  خالد  د/  انظر   )10(
العربية والغربية - �صمن اأبحاث - املنتدى امل�صطلحي - �صو�صة - تون�ص - 2008، 

�ص 348/347.
)11(  انظر- د/ خليفة املي�صاوي –امل�صطلح والهوية –�صمن اأبحاث املنتدى امل�صطلحي 

الدويل، �صو�صة، 29/28/27 نوفمرب 2008 تون�ص – �ص 139.
)12(  انظر - املرجع نف�صه - �ص 144.

)13(  انظر –علم امل�صطلح لكليات الطب والعلوم ال�صحية- �ص 66.
اإىل  التـاأ�صيـ�ص  من  احلـديـث  اللـ�صـاين  امل�صطــلح   - �صـاري  د/حممـد   - انظـر    )14(
التدريـ�ص - جملة اخلطاب الثقايف - جامعة امللك �صعود اململكة العربية ال�صعودية - 

الريا�ص - العدد3 �صنة 2008، �ص 29.
)15(  د. م�صطفى غلفان - الل�صانيات العربية احلديثة/ درا�صة نقدية يف االأ�ص�ص النظرية 
واملنهجية- من�صورات كلية االآداب والعلوم االإن�صانية، جامعة احل�صن الثاين - عني 

ال�صق- الدار البي�صاء، �ص10.
)16(  املرجع نف�صه – �ص12.
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)17(  نال هذه ال�صنة 2010 جائزة امللك في�صل للبحث اللغوي، وهي من اجلوائز املهمة يف 
العامل العربي ويف العامل اأي�صًا.

)18(  ميكن اأن ن�صري اإىل اأن الفرتة اخلا�صة بالف�صاحة العربية العفوية قد انتهت بالن�صبة 
للمدن واالأم�صار بنهاية القرن الثاين الهجري، وانتهت بالن�صبة للبوادي نهاية القرن 
الرابع الهجري. وقد قال ابن جني )ت 392هـ( يف هذا ال�صاأن: »... وقد كنا يف وقتنا 
هذا )يق�صد ع�صره(... ال نكاد نرى بدويا ف�صيحًا، واإن نحن اآن�صنا منه ف�صاحة يف 
كالمه مل نكد نعدم ما يف�صد ذلك ويقدح فيه وينال ويغ�ص منه« انظر - اخل�صائ�ص 

- اجلزء )2( �ص5، حتقيق عمر علي النجار - دار الكتاب العربي - د.ت.
واالأدب-  اللغة  –النظرية اخلليلية احلديثة- جملة  الرحمن احلاج �صالح  د. عبد    )19(

ق�صم اللغة العربية واآدابها -جامعة اجلزائر- العدد)10( �صنة 1996. �ص8.
)20(  انظر د/ عبد الرحمن احلاج �صالح –االأ�صالة والبحوث اللغوية احلديثة- حوليات 

جامعة اجلزائر- العدد )6( –اجلزء )1( �صنة 1993/1992، �ص41-33.
)21(  انظر - د/ حممد �صاري –حماوالت تي�صري النحو قدميا وحديثا : درا�صة تقوميية 
يف ظل علم تدري�ص اللغات- دكتوراه دولة، ق�صم الغة العربية واآدابها، جامعة عنابة، 

�صنة 2003، خمطوطة، �ص 138.
)22(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح - االأ�ص�ص العلمية لتطوير تدري�ص اللغة العربية، ندوة 

احتاد اجلامعات العربية – اجلزائر، �صنة 1984، �ص)1(.
اجلزء   - العربية  الل�صانيات  يف  ودرا�صات  بحوث   - �صالح  احلاج  عبدالرحمن  د.    )23(
االأول، من�صورات املجمع اجلزائري للغة العربية - موفم للن�صر، اجلزائر�صنة 2007، 

�ص12/11.
)24(  انظر –املرجع نف�صه- �ص42.

)25(  املرجع نف�صه –�ص 44/43.
)26(  انظر –املرجع نف�صه- �ص 43.

)27(  اإدري�ص مقبول - االأ�ص�ص االب�صتمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند �صيبويه - عامل 
�صنة  االأردن،   - عّمان   - العاملي  للكبات  جدارا   - االأردن  اإربد،   - احلديث  الكتاب 

2007. �ص 16/15.

)28(  ل�صنا هنا ب�صدد عر�ص هذه احلجج وعر�ص بحث االأ�صتاذ احلاج �صالح كله؛ واإمنا 
اأال  الكرمي  القارئ  وندعو  املو�صوع،  يقت�صي  ما  اإليه ح�صب  العابرة  باالإ�صارة  نكتفي 
يفّوت على نف�صه قراءة هذا البحث املتميز؛ الأنه �صيفتح له كثريا من االآفاق يف البحث 

اللغوي وي�صحح كثريا من االأخطاء.
)29(  لي�ص �صرطا اأن من يعرف اللغات االأجنبية اإىل جانب العربية باإمكانه اأن يقراأ قراءة 
الذي  املتوقد  العقل  تكمن يف  امل�صاألة  اأن  اأرى  فاإنني  كان ذلك �صروريا  واإن  نوعية، 
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ي�صتغل ب�صكل اإيجابي خلدمة ق�صاياه امل�صريية، ومنها الق�صية اللغوية، فكثريون هم 
الذين يعرفون اللغات االأجنبية اإىل جانب العربية ولكنهم ال ميتلكون هذه العزمية، 

بل واأكرث من ذلك يعملون على تكري�ص التخلف.
)30(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح - مدخل اإىل علم الل�صان احلديث: القرن التا�صع ع�صر 
املجلد  الل�صانيات،  جملة   - التاريخية  واالإيجابية  الغوية  الداروينية  التاريخ؛  ع�صر 

)1(، العدد )1(. �صنة 1972. �ص9.
)31(  املرجع نف�صه – �ص 9.

العربية -  الل�صانيات  ودرا�صات يف  –بحوث  د. عبدالرحمن احلاج �صالح   - انظر    )32(
وبخا�صة   272 ال�صفحة   ،2007 �صنة  اجلزائر،   - للن�صر  موفم   - الثاين  اجلزء 

الهام�ص رقم 12.
 discours  33(  لي�ص زليغ هاري�ص االأمريكي الذي يعد اأول من ا�صتعمل م�صطلح خطاب(
وحتليل اخلطاب Analyse de discours  �صنة 1952، حماواًل جتاوز نحو اجلملة، 

عاماًل على تطوير نظرة اأ�صتاذه بلومفيلد لل�صانيات التوزيعية.
الل�صـانيات  يف  ودرا�صـات  بحـوث   - �صالح  احلاج  عبدالرحمن  هذا  كـل  يف  انظـر    )34(

العربـية - اجلزء الثاين، �ص 273.
)35(  انظر - املرجع نف�صه- �ص 274، الهام�ص رقم 17.

)36(  انظر - املرجع نف�صه- �ص 275 وما بعدها.
)37(  جملة الل�صانيات، املجلد االأول - العدد االأول ، جامعة اجلزائر، 1971.    

)38(  جملة الل�صانيات، املجلد االأول - العدد الثاين ، جامعة اجلزائر، 1971.    
)39(  جملة الل�صانيات، املجلد الثاين - العدد االأول ، جامعة اجلزائر، 1972.    

)40(  جملة الل�صانيات، العدد الرابع، جامعة اجلزائر، 73/1974.    
اللغة  لتطوير  والتقنية  العلمية  البحوث  مركز  ال�صابع،  العدد  الل�صانيات،  جملة    )41(

العربية- اجلزائر، �صنة 1997.    
)42(  مت طبع هذه الر�صالة موؤخرًا باللغة الفرن�صية.

)43(  انظر - د. عبد الرحمن احلاج �صالح - جملة الل�صانيات، املجلد الثاين، العدد االأول، 
جامعة اجلزائر 1971، �ص 5 و6، هام�ص رقم )1(.

)44(  �صيبويه، الكتاب، طبعة بوالق - اجلزء )1(، �ص 30.
)45(  نف�صه، �ص 186.

)46(  د. عبد الرحمن احلاج �صالح - منطق النحو العربي والعالج احلا�صوبي للغات، بحث 
خمطوط، �ص 186.



علم املصطلح وأثره في بناء اخلطاب اللساني العربي احلديث

20
12

بر 
سم

دي
 - 

هـ
14

34
م 

حر
 م

، 3
3 

دد
لع

ا

270

جـــــذور

–النظرية اخلليلية احلديثة، عدد )10(،  انظر - د/ عبد الرحمن احلاج �صالح    )47(
�ص 90.

)48(  من حما�صرة األقاها االأ�صتاذ عبد الرحمن احلاج �صالح بعنوان: "النظريات الل�صانية 
تلم�صان،  بجامعة   28/06/2004 االإثنني  يوم  وذلك  اخلليلية"،  والنظرية  احلديثة 

اجلزائر.
)49(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح - النظرية اخلليلية احلديثة - العدد )10(، �ص95، 
اللغوية، بحث  والنظرية  العربية  للن�صو�ص  االآيل  العالج   - نف�صه  للموؤلف   - وانظر 

خمطوط، �ص2.
اأثر الل�صانيات يف النهو�ص مب�صتوى مدّر�صي  )50(  نظر - د. عبدالرحمن احلاج �صالح، 

اللغة العربية –جملة الل�صانيات- عدد 4، �صنة 1973/1974، �ص 26.
)51(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح –النظرية اخلليلية احلديثة- عدد 10، �ص 95.

)52(  تعني اأن الكلمة موجودة مبعناها ولكنها خمتفية غائبة يف مظهرها اللفظي املح�صو�ص، 
له  يرمز  فارغا  موقعها  يظل  اإذ  اال�صتبدال  يف  بغريها  مقابلتها  عند  كذلك  وتظهر 
بالعالمة العدمية Ø. انظر د. خولة طالب االإبراهيمي، مبادئ يف الل�صانيات – �ص 92.
)53( انظر - د. عبدالرحمن احلاج �صالح - املدر�صة اخلليلية احلديثة والدرا�صات الل�صانية 
يف العامل العربي - �صمن ندوة تطور الل�صانيات يف العامل العربي - الرباط 1987، 

�ص 6. وانظر ر�صالته يف دكتوراه الدولة:
Linguistique générale et linguistique Arabe، tome 2، P 240. 

.terme 54( نعني بامل�صطلح اللفظ الدال على املفهوم ويقابل يف اللغة االأجنبية(
 ،Notion 55( نعني باملفهوم املحتوى الذي يعرب عنه امل�صطلح ويقابل يف اللغة االأجنبية(
ال�صيء يف  ارت�صام خيال  الت�صور مبعنى  الذي هو   Concept بـ  ويوجد من يرتجمه 

الذهن براأي الفارابي.
باب  اأغلق فيه  الذي  العربي  الفكري  الذين عا�صوا يف ع�صر االنحطاط  النحاة  هم   )56(
االجتهاد وجمدت فيه االأفكار وانحرفت عما كانت عليه عند النحاة اخلليليني حيث 

كان بينهم فرق يف النزعة العقلية ومناهج التحليل واالجتاه العلمي.
)57(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح - اأثر الل�صانيات... �ص 27.

)58(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح - منطق النحو العربي والعالج احلا�صوبي للغات، بحث 
خمطوط.

)59(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح - اأثر الل�صانيات... �ص 34.
)60(  انظر - د. خولة طالب االإبراهيمي - مبادئ يف الل�صانيات، �ص 96.



يشير إبرير
20

12
بر 

سم
دي

 - 
هـ

14
34

م 
حر

 م
، 3

3 
دد

لع
ا

271

جـــــذور

 )61(  الكتاب –اجلزء االأول- �ص 12.
)62(  انظر د/ عبدالرحمن احلاج �صالح –اأثر الل�صانيات... �ص 34 وما بعدها.

)63(  املرجع نف�صه – �ص 35.

)64(  املرجع نف�صه – �ص 35.
)65(  الكتاب، ج1، �ص 421-433، و ج2، �ص 274-276، قال �صيبويه: »فاأما النعت الذي 
جرى مع املنعوت فقولك: مررت برجل ظريف، ف�صار النعت جمرورًا مثل املجرور 
الأنه كاال�صم الواحد... اأما ال النافية للجن�ص وا�صمها فجعلت وما عملت فيه مبنزلة 

ا�صم واحد«.
)66(  انظر د. خولة طالب االإبراهيمي - مبادئ يف الل�صانيات- �ص 97 وما بعدها.

)67(  ن�صري اإىل اأن اأبنية الكالم تختلف عن اأبنية الكلم يف كون اأبنية الكلم تخ�ص االأوزان 
والقوالب التي تفرغ فيها املفردات مثل: َفَعَل بالن�صبة لـ »كتب« بينما اأبنية الكالم هي 

القواب التي تفرغ فيها الكلمات لتكّون وحدات الرتاكيب ت�صمى تراكيبا اأو اجلمل.
)68(  انظر - خولة طالب االإبراهيمي - مبادئ الل�صانيات...- �ص 100.

)69(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح: النحو العربي والبنوية: اختالفهما النظري واملنهجي، 
جملة االآداب والعلوم االإن�صانية، جامعة االأمري عبدالقادر، ق�صنطينة - العدد1 �صنة 

2002، �ص 26. 

)70(  د. عبدالرحمن احلاج �صالح:   
Linguistique générale et linguistique Arabe، tome 2، P199. 

)71(  انظر - د. خولة طالب االإبراهيمي - مبادئ يف الل�صانيات... �ص 113.
)72(  انظر - د. حممد �صاري - تي�صري النحو قدميًا وحديثًا... �ص 154.

)73(  انظر –املرجع نف�صه- �ص 155.
)74(  علم امل�صطلح - الكتاب الطبي اجلامعي... �ص 47.

)75(  انظر، د. عبد الرحمن احلاج �صالح، بحوث ودرا�صات... اجلزء 1، �ص 18.
)76(  انظر، املرجع نف�صه، �ص18 وما بعدها.

)77(  انظر، علم امل�صطلح... �ص47.

)78(  انظر، املرجع نف�صه... �ص 113.   
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املجازات الإدراكية والبالغية بني النظرية والتطبيق

اإبراهيم ناجي اأمنوذجاً

وداد حممد نوفل)*(

مقدمـــة: 
ُيعد علم الدللة الإدراكي جزًءا من حركة اللغويات الإدراكية الذي 
عند  عليها  املتعارف  التقليدية  القوالب  داخل  اللغة  اإىل  النظر  يرف�ض 
اإذ يقوم بتق�سيم  اللغويني من علم الأ�سوات، وعلم الرتاكيب وغريها، 
علم الدللة اإىل بناء املعنى، والتمثيل الإدراكي له؛ وقد ارتكزت نظريات 
علم الدللة الإدراكي على اأن معنى املفردة ل يكون اإ�سارة اإىل كيان اأو 
اأو الذهن  عالقة يف العامل احلقيقي، واإمنا ي�سري اإىل مفهوم يف العقل 
علم  اأن  يعني  العالقة، مما  تلك  اأو  الكيان  مع هذا  مبنّي على خربات 
الدللة الإدراكي لي�ض مو�سوعيًا ُيدر�ض يف ذاته، ويعني اأي�سًا اأن املعرفة 

الدللية ل تنف�سل عن املعرفة املو�سوعية ال�ساملة.
وعلى هذا تـنظر مدر�سة العلوم اللغوية اإىل اللغة باعتبارها نا�سئة 
عن ملكات تطورت تدريجيًا وتخ�س�ست، فت�سعى اإىل اإيجاد تف�سريات 

من �ساأنها اأن تدفع اأو تتوافق مع املفاهيم احلالية للعقل الب�سري.

)*(  أستاذ البالغة المشارك بجامعتي الملك سعود والمنصورة.
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واملبداأ الذي يوجه هذا املجال هو اأن ن�ساأة اللغة وتعلمها وا�ستخدامها 
ي�ستلزم  مرجًعا،  عامة  ب�سفة  الإن�ساين  الإدراك  باتخاذ  تف�سريه  يتم 
املعريف  التكوين  يف  اأ�سهمت  التي  الإدراكي  العلم  بنظريات  ال�ستعانة 

اللغوي لأي لغة من اللغات لدللت الألفاظ وتطورها.
وقد كان مفهوم علم الدللة الإدراكي هو الأ�سا�ض الذي بنى عليه 
اإىل  ينظر  مل  حيث  املجاز،  يف  عملهما  جون�سن  ومارك  لكوف  جورج 
املجازات مرتبطة باخليال ال�سعري والزخرف البالغي، لكونها ارتبطت 
الألفاظ  على  تن�سب  التي  العادية  اللغوية  بال�ستعمالت  نظرهما  يف 
وتنتهي  و�سلوكنا،  تفكرينا  ُت�سرّي  التي  اليومية  حياتنا  يف  بها  املتعامل 
اأ�سا�سه ل ميكن  اأن تفكرينا و�سلوكنا له طبيعة ا�ستعارية يف  اإىل نتيجة 

ال�ستغناء عنها.
وتكمن م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلت الآتية:

الأول: اأن علم اللغة الإدراكي من العلوم اجلديدة ن�سبيًا، مل ت�ستقر 
م�سطلحاته بعد، اأو تتحدد، كما اأنها تتداخل مع العلوم الأخرى؛ واإذن 

كيف يعر�ض جورج لكوف ومارك جون�سن لفكرتهما تلك؟.
الثاين: ما مدى جدة هذه الفكرة بالنظر اإىل تراثنا العربي؟.

جمال  يف  الفكرة  هذه  من  ال�ستفادة  اإمكان  مدى  ما  الثالث: 
يف  بها  نحيا  التي  باملجازات  اخت�سا�سها،  برغم  البالغية  املجازات 

حياتنا، اأو باملجازات الإدراكية؟.
وقد ا�ستلزمت الإجابة عن هذه الأ�سئلة تق�سيم البحث اإىل ق�سمني 

ق�سم يخت�ض بعر�ض النظرية، وق�سم يخت�ض بتطبيقها.
علم  ن�ساأة  عن  باحلديث  موجزة  ب�سورة  الأول  الق�سم  و�سنتـناول 
لكوف  عمل  عليه  ُبني  الذي  الأ�سا�ض  بو�سفه  وتعريفه  الإدراكي،  اللغة 
املتعلقة  وفوكويني  وفيلمور،  جاكندوف،  باأفكار  وتاأثرهما  وجون�سن 

بخ�سو�سيات الإدراك الب�سري وعوامل التجربة فيها.
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ثم نعر�ض لإ�سكالية م�سطلحي )ال�ستعارة – املجاز( لبناء التوجه 
الذي �سي�سري البحث على نهجه، ثم نعر�ض للنظرية وتق�سيم الكاتبني 
وبيان  واأنطولوجية  واجتاهية،  ت�سورية،  اإىل  الإدراكية  املجازات  لتلك 

العالقة بني ذلك، وباإبراز ما ذكر يف موروثنا البالغي العربي.
اأما الق�سم الثاين: ف�سيكون لبيان مدى اإمكانية تطبيق نظرية لكوف 
الزخرف  لغة  خالل  من  ال�سعر  على  الإدراكية  املجازات  يف  وجون�سن 
واخليال اأو املجازات البالغية. و�سيكون ذلك تطبيقًا على ديوان الغمام 
لل�ساعر اإبراهيم ناجي، وذلك با�ستخراج املجازات املوظفةيف الديوان 
واأنطولوجية  واجتاهية،  وت�سورية،  اإدراكية،  جمازات  اإىل  وتق�سيمها 
الإدراكية  املجازات  لتلك  البنائي  الت�سل�سل  يبني  والإتيان مبثال مقرتح 
اللغة  علم  مبعطيات  ت�سرت�سد  نتائج  اإىل  و�سوًل  وحتليلها  املختلفة 

الإدراكي.

ن�ش�أة علم اللغة الإدراكي: 
مل تكن ن�ساأة علم اللغة الإدراكي Cognitive Linguistics اإل خطوة 
ومل  والفعل،  اللغة  بني  بالعالقة  املهتمني  اللغويني  جهود  خطوات  من 
اأو النحوية  ُتدر�ض فيه اللغة يف طريقة بنائها اأو يف خوا�سها الإعرابية 
اأو ال�سرفية اأو الرتكيبية؛ حيث يكون الأمر هو احلكم بتطبيق القواعد 
وال�سروط والأحكام من داخل اللغة، واإمنا �سار علم اللغة الإدراكي يف 
خارج  واأ�سياء  اللغة  بنية  بني  »العالقة  فيه  ُتدر�ض  معاك�ض  اآخر  اجتاه 
مت�سمنة  باللغة،  خا�سة  غري  واآليات  اإدراكية،  مبادئ  اللغة:  نطاق 
 Pragmatic والتفاعلية  الواقعية  واملبادئ  الإن�ساين  الت�سنيف  مبادئ 
مثل  عام،  ب�سكل   Functional الوظيفية  واملبادئ  and interactional؛ 

.»Economy )1(والقت�ساد ،Iconicity املعتقدات التقليدية
البحثي  اخلط  هذا  يف  اللغة  علماء  اأ�سماء  من  جمموعة  وتظهر 
ت�ساف  وال�ض  الإدراكية هم:  املبادئ  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  عملهم  ز  تركَّ
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لكوف  وجورج   Charles Fillmore فيلمور  وت�سارلز   Wallace Chafe

George Lakoof ورونالد لجنكار Ronald Langacker، وليونارد تاملي 

.Leonard Talmy

حيث اهتم هوؤلء اللغويون باملعنى Meaning اهتمامًا �سديدًا، وراأوا 
اأ�سا�سية يف الدرا�سة  اأن يكون نقطة تركيز  اللغة، ويجب  اأ�سا�ض يف  اأنه 
اللغة  علماء  مع  تعار�ست  قد  هذه  النظر  وجهة  اأن  و�سجل  اللغوية 
وهام�سيًا   Interpretive تف�سرييا  املعنى  كان  »حيث  الت�سوما�سكانيني؛ 

بالن�سبة لدرا�سة اللغة«)2(؛ اإذ اإن اهتمامهم تركز على الإعراب.
يف  يتطور   Functional Linguistics الوظيفي  اللغة  علم  بداأ  قد 
ال�سبعينات، لين�سب الرتكيز الرئي�ض على »املبادئ التعليلية، املنطلقة 
�سواء   - Communicative System ات�ساليًا  بو�سفها نظامًا  اللغة  من 
 The العقل  ببنية  مبا�سر  ب�سكل   - مت�سل  غري  اأم  مت�ساًل  هذا  اأكان 
Structure of The Mind، مع بوؤر خمتلفة ب�سكل طفيف، ولكن مع ت�سابه 

اإىل حد كبري يف كونها تهدف اإىل علم اللغة الإدراكي«)3(.
يف  اللغة  تدر�ض  مل  التي  اللغوية  الدرا�سات   من  عدد  جتمع  وقد 
اإدراكية، مثل علم  نف�سها، لكن يف ارتباطاتها املختلفة وفقًا لجتاهات 

اللغة التاريخي وعلم  اللغة الجتماعي وعلم اللغة التجريبي.
وبياجيه Piaget عامل النف�ض ال�سهري قد اأثر - باآرائه عن لغة الطفل 
املكت�سبة وارتباطها بالإدراك  - على علم اللغة، وجتلى ذلك يف اأعمال 
بايت�سي  واإليزابيث   ،Ive Clark كالرك  واإيف   ،Slobin �سلوبني  من  كلٍّ 
»و�سعت  التي   Melissa Bowerman باورمان  وملي�سا   Elizabeth Batis

الأ�سا�ض الذي بنيت عليه الأعمال الإدراكية احلالية«)4(.
ويف اأواخر ال�سبعينات اأثار ت�سوم�سكي جدًل كبريًا حول فطرية علم 

اللغة ومقدرته على الكت�ساب )*(.
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»على  اللغة  علم  نظريات  تطورت  فقد  الثمانينات  اأواخر  يف  اأما 
تبدو خمتلفة  اأنها  من  وبالرغم  وتاملى،  فيلمور، لكوف، ولجنكار،  يد 
ب�سكل جذري يف الآليات الو�سفية اإل اأنه ميكن روؤيتها متعلقة بالطرائق 
التاأ�سي�سية اإذ ُعرف لكوف باأعماله يف ال�ستعارة Metaphor والكناية)5( 

.»Metonymy

كما عر�ست اإليزابيث بايت�ض يف برنامج بحث خا�ض عن الطبيعة 
والجتماعي  الإدراكي  التطور  يف  واأ�سا�سياتها  الأطفال  ملعرفة  املتعلمة 
عيوب  يك�سف  مرتابط،   Conceptual framwork مفاهيمي  »لهيكل 
فل�سفي  مذهب  وهو   .»Linguistic nativism اللغة)6(  بالدة  مذهب 
تكون فيه »الأفكار موجودة يف العقل من الأ�سل وي�سع التعلم التجريبي 
الأطفال  حت�سيل  كيفية  لفهم  املركز  يف   Experiential Learning

للغة«)7(.
موؤيدين  وتكت�سب  تنت�سر  ولجنكار  لكوف  اأعمال  اأخذت  ولقد 
اإدراكية، مع تزايد املوؤمترات الدولية  يبحثون يف علم  اللغة من وجهة 

التي اأ�سبحت تعقد خ�سي�سًا لعلم اللغة الإدراكي.

تعريف علم اللغة الإدراكي: 
يحدد لنا تعريف علم اللغة الإدراكي الأ�سا�ض الذي يبني عليه جورج 
الألفاظ  لدللت  الإدراكي  »العلم  اإن  ال�ستعارة؛ حيث  لكوف عمله يف 
 Cognitive  - الإدراكي)8(  اللغة  علم  حركة  من  جزء  هو  وتطورها 
املعيارية  عن  يبتعد  الإدراكي  اللغة  وعلم   .»Linguistics Movement

اجلملة،  وبناء  الإعراب  درا�سة  من  معروف  هو  فيما  اللغة  درا�سة  يف 
واختالف ترتيب الكلمات فيها، واختالف العالقات الإعرابية املرتتبة 
على ذلك، والدرا�سة ال�سوتية وال�سرفية. ولكن نظريات العلم الإدراكي 
لدللت الألفاظ وتطورها »مبنية ب�سكل منوذجي على مناق�سة اأن املعنى 
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The lexical Meaning is Conceptual، واأن معنى  املعجمي مفاهيمي 
العالقة  اإىل  اأو   Entity الكينونة  اإىل  مرجعًا  لي�ض   Lexeme املفردة 
Relation مع »العامل الواقعي Real World الذي ت�سري اإليه املفردة، بل 

الكينونة  العقل معتمد على اخلربات مع تلك  Concept يف  اإىل مفهوم 
اأو العالقة«)9(. ومادام هذا العامل الواقعي غري حمدد باأي �سيء »فاإن 
علم دللت الألفاظ وتطورها لي�ض مو�سوعيًا، كما اأن املعرفة اخلا�سة 
مبعزل  لي�ست   Semantic Knowledge وتطورها  الألفاظ  دللت  بعلم 
Encyclopedic Knowledge. وتلك املعرفة  عن املعرفة املو�سوعية)10( 
نظريات  عند   - ا�ستلزمت  العقلية  العملية  على  تعتمد  التي  املو�سوعية 
املرتبطة  النظريات  من  »العديد   - الألفاظ  لدللت  الإدراكي  العلم 
الإدراكي  والعلم   ،Cognitive Psychology الإدراكي  النف�ض  بعلم 
لأ�سل الإن�سان Cognitive anthropology؛ مثل فكرة النموذج الأ�سلي 
Prototypicality، التي يرى املتخ�س�سون يف علم الدللة الإدراكي اأنها 

ال�سبب الأ�سا�سي يف تعدد املعاين«)11(.
وتتحدد عالقة علم اللغة الإدراكي باملعنى املعجمي بالت�سليم »باأن 
املعنى املعجمي غري ثابت واإمنا هو اأمر تاأويلي اأو ا�سطالحي«)12(؛ اأي 

ال�سطالح على ا�ستخدام املفردة مبعنى معني.
لدللت  الإدراكي  العلم  اأطر  من  العديد  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
يف  تاأخذ  املفردة  اأن  يرى  »الذي  ليوناردتاملي؛  طورها  قد  الألفاظ 
الآخرون  بينما  اجلملة«)13(.  وتركيب  النحوية،  البناءات  اعتبارها 

ت�سغلهم الوحدات املعجمية.
اأ�ش�س ال�شتع�رة الإدراكية عند جورج لكوف وم�رك جون�شن:

حماولة  اإىل   Cognitive semantics الإدراكية  الدللة  تيار  ي�سعى 
الو�سول لكيفية ح�سول املعاين بالنظر اإىل اللغة »باعتبارها نا�سئة عن 
ملكات تطورت تدريجيًا وتخ�س�ست«)14(. وي�سعى للو�سول اإىل الأبعاد 
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غري  واملعاين  اللغوية،  املعاين  قيام  اإىل  اأدت  التي  الب�سر  عند  املعرفية 
ي�سبح  بحيث  واإدراكه،  ما؛  �سيء  اإىل  معنى  اإ�سناد  »اأي  اأي�سًا  اللغوية 

الإدراك مرادفًا لإ�سناد املعنى وقيامه«)15(.
كتابهما  يف  جون�سن  ومارك  لكوف  جورج  املوؤلفان  و�سع  وقد 
لغته وهي  الإن�سان  بها  يفهم  التي  الكيفية  بها«  التي نحيا  »ال�ستعارات 
نتيجة للتجارب التي مير بها الإن�سان، ولكنهما تفردا بوجهة نظر ترى 
اأن »جزًءا مهمًا من جتاربنا و�سلوكياتنا وانفعالتنا ا�ستعاري من حيث 
طبيعته. واإذا كان الأمر كذلك، فاإن ن�سقنا الت�سوري يكون مبنيًا جزئيًا 
بوا�سطة ال�ستعارة. وبهذا لن تكون ال�ستعارات تعابري م�ستقة من حقائق 
اأ�سلية، بل تكون هي نف�سها عبارة عن »حقائق« ب�سدد الفكر الب�سري 

والن�سق الت�سوري الب�سري«)16(.
ال�سعري  واخليال  البالغي  باملعنى  عندهم  ترتبط  ل  فال�ستعارة 
الذي يرتبط ببقائها ولكنها مظهر ثقايف عام تتاأثر به اللغة ي�سع املوؤلفان 
لي�ست  عندهما  ال�ستعارة  اأن  ذلك  الكتاب؛  ذلك  يف  اأ�سا�سيًا  افرتا�سًا 
بال�ستعارات، وال�ستعارة  اإننا منار�ض حياتنا  بل  لغويًا خال�سًا،  اإنتاجًا 
من وجهة نظرهما مثل ا�ستخدام احلوا�ض يف ح�سول بع�ض الإدراكات 
مثل الروؤية واللم�ض، فاأي�سًا نحن ل نبا�سر التجربة اإل عن طريق بع�ض 
ال�ستعارات »فال�ستعارات تلعب دورًا يوازي، من حيث اأهميته ذلك الدور 

الذي تلعبه حوا�سنا يف مبا�سرة اإدراك العامل وممار�سة جتربته«)17(.
هي  بل  اختياريًا  اأمرًا  لي�ست  حياتنا  يف  ال�ستعارة  فممار�سة  اإذن 
تعامالتنا  اأثره يف  ويظهر  وتفكرينا،  �سلوكنا  ثقافتنا ويف  يوجد يف  اأمر 

اليومية)*(.
وقد �سغلت املعرفة يف اللغة، ونظام املعرفة يف الذهن وا�ستخدامها 
يف الكالم الل�سانيات التقليدية - من قبل - فدار عملهم حول البحث عن 

اإجابات لالأ�سئلة التالية)18(:
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 اأ(  ما نظام املعرفة الذي تقوم عليه اللغة؟.
كيف ن�ساأ نظام املعرفة يف الذهن؟.  ب( 

 ج( كيف يتم ا�ستعمال هذه املعرفة يف الكالم؟.
ون الأ�سا�ض املادي لنظام املعرفة   د(  ما هي العمليات الع�سوية التي تكِّ

هذا، ول�ستعمال هذه املعرفة؟.
ت�ساوؤله عن  والإدراك  الدللة  وقد طرح جاكندوف يف حديثه عن 
ماهية طبيعة املعنى يف اللغة الب�سرية، وت�ساءل - اأي�سًا - عن متكننا من 

احلديث عما ندركه ونفعله)19(.
حول  باأفكارهم  وفوكويني  فيلمور  ومعه   - جلاكندوف  كان  كما 
خ�سو�سيات الإدراك الب�سري وعوامل التجربة فيها اعتمادًا على البعد 
كان   - اللغوية  اللغوية وغري  املعاين  قيام  ودوره يف  الب�سر  املعريف عند 
لهم دور مهم انطلق منه لكوف وجون�سن يف نظريتهما حول ال�ستعارة، 

ولهذا نعر�ض لآرائهم باخت�سار.

:Cagnitive Constraint  ج�كندوف والقيد املعريف
الب�سري  الإدراك  تف�سري �سريورات  يحاول  الذي  القيد  يعتمد هذا 
وعالقته بال�سلوك اللغوي، على نظريات علم النف�ض التجريبي واملعريف، 
حيث  اجل�سطلتية)20(.  الإدراك  نظرية  اإليه  تو�سلت  ما  خ�سو�سًا 
تت�سافر الأجهزة الإدراكية للب�سر فيما ينتقل اإليها من اأجهزة اإدراكية 
التمثيل الذهني فيتحدثون عما يرونه  اأخرى حلدوث م�ستويات  ب�سرية 
نقول  اأن  ي�ستحيل  التمثيلية  امل�ستويات  »وبدون افرتا�ض هذه  وي�سمعونه 
واإدراكاتـنا وجتاربنا املختلفة  اإح�سا�ساتـنا  اللغة يف و�سف  ن�ستعمل  اإننا 

بوجه عام)21(.
اإن الأمر يف هذا القيد املعريف ين�سب على »كيفية معاجلة الب�سر 
الب�سر  هوؤلء  باعتبار  وذلك  »حقيقته«،  لـ  وبنائهم  اإياه  وروؤيتهم  للعامل 
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لالت�سال  فقط(  منها  جزء  )واللغة  و�سائل  عدة  لها  مدركة  ذوات 
واللغة  به.  والنفعال  فيه،  والفعل  معه،  والتفاعل  واإدراكه،  مبحيطها، 

مهمة يف ذلك لأنها تعرب عن هذا الت�سال وتخربنا بتفا�سيله)22(.

:Frame Semantics فيلمور ودللة الأطر
»ت�سعى  التي  املعجمية  املداخل  بني  تربط  نظرية  الأطر  دللة  اإن 
املداخل،  هذه  يف  املوجودة  املعلومات  طبيعة  حتديد  اإىل  بو�سائلها 
خمتلف  فيها  »تتجان�ض  عامة  اأطر  وبني  و�سببه«)23(.  وجودها  وكيفية 
دًا ومنوذجيًا  النماذج املعرفية الب�سرية. هذه الأطر تخ�س�ض فهمًا موحَّ

)Idealized( ملجال من جمالت التجربة«)24(.
وُت�سنَّف احلقول الدللية يف هذه النظرية »باعتبارها حقوًل لكونها 
ًا من ال�سلوك الب�سري يختلف عن جانب اآخر يخت�ض  ت�سف جانبًا ُمعينَّ

بو�سفه حقاًل مغايرًا«)25(.
من  النوع  هذا  باعتبار  املعنى  حتديد  �سرورة  عن  فيلمور  ويدافع 
الل�سانية  الأدبيات  يف  املعروفة  ال�سدق  �سروط  باعتبار  ولي�ض  الفهم، 

املنطقية)26(.

فوكويني والف�ش�ءات الذهنية:
بالرغم من وجود الفرق بني اخل�سائ�ض الدللية التي تفيدها عبارة 
لغوية يف بنيتها وهو ما يطلق عليه يف الأدبيات الل�سانية املعنى النووي، 
اللغوية  العبارة  تفيدها  التي  البالغية  اأو  الذريعية  اخل�سائ�ض  وبني 
A ،انطالقًا من ال�ستعمال اأو ال�سياق، وهو ما يعرف باملعنى الهام�سي
فقد بني فوكويني اأن الآليات امل�سئولة عن بناء املعنى النووي هي نف�سها 

التي تنتج املعنى الهام�سي)27(.
التي  وقد �ُسغل فوكويني بفكرة بناء الف�ساءات الذهنية، واملبادئ 
تربط بني هذه الف�ساءات، »وكيفية بناء الف�ساءات وتزايدها اأو تبدلها 
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يف  العامة  املظاهر  اأحد  بو�سفها  بع�سًا«)28(  بع�سها  يف  ان�سهارها  اأو 
املعريف  بامل�ستوى  فوكويني  كالم  ويرتبط  الذريعي،  الدليل/  التنظيم 
ذلك اجلامع يف عمله وعمل جاكندوف وفيلمور يف اأن اللغة »ل ترتبط 
والعامل  اللغة  »بني  اأن  يرى  ولكنه  فيزيائي«)29(  اأو  حقيقي  بعامل  راأ�سًا 
العبارات  تعك�ض  ل  ال�سريورة  وهذه  وا�سعة.  بناء  �سريورة  الفيزيائي 
اللغوية التي تـن�سئها، ول العامل احلقيقي الذي تعترب الأو�ساع فيه اأهدافًا 
للعبارات التي تنطبق عليها. هذا امل�ستوى الو�سيط اأو )البيني( ي�سميه 
فوكويني امل�ستوى املعريف«)30(. وعلى هذا فالعبارات اللغوية ل يكون لها 
معنى يف ذاتها لأنها »لحتمل معنى ق�سويًا، بل على عك�ض ذلك، فقد 
تعترب العبارات اللغوية »تعليمات« يتم تنفيذها باإزاء نوع معني من البناء 

الذهني يف امل�ستوى املعريف«)31(.
وبعد اأن عر�سنا - يف عجالة - ملفهوم علم اللغة الإدراكي، ولآراء 
الروافد  مبثابة  ُعدت  التي  اللغة،  عن  وفوكويني  وفيلمور  جاكندوف 
مفهومهما  يف  وجون�سن  لكوف  بها  ا�ستفاد  التي  العامة  النظرية 

لال�ستعارة نعر�ض لهذا املفهوم ب�سيء من التف�سيل.
ال�شتع�رات اأم املج�زات؟ ومل�ذا؟

تلك  اأمام  الوقوف  يح�سن  وجون�سن  لكوف  لعمل  العر�ض  قبل 
الإ�سكالية يف ترجمة كلمة Metaphor؛ التي ترجمها عبداملجيد جحفة يف 
ترجمته لن�ض الكتاب الأ�سلي بـ »ال�ستعارة«، بينما يت�سح من مفهومها 
كما وردت يف الكتاب اأنها ل ُيق�سد بها ال�ستعارة يف معناها املُ�ستقر يف 
التي  النماذج  املوؤلفان - من خالل  فقد حتدث  العربية؛  البالغة  كتب 
وعن  البليغ،  الت�سبيه  وعن  املر�سل،  واملجاز  ال�ستعارة،  عن   - بها  اأتيا 
اللغوية  ال�ستعمالت  الكتاب - هي:  الكاتبني - يف هذا  وروؤية  الكناية. 
غري احلقيقية التي تداخلت يف ن�سيج الثقافة والتجارب والفكر، فاأ�سبح 
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الإن�سان  بها  يدرك  ا�ستعمالت حرفية حقيقية  اأنها  على  معها  التعامل 
العامل حوله.

وال�ستعمالت غري احلقيقية ل تقت�سر على ال�ستعارة كما حب�سها 
املرتجم يف هذه الكلمة ولكن تكون كلمة املجاز هي الأوفق، اأقول الأوفق 
بينما  ي�سمله،  فيما  املجاز  عن  الت�سبيه  خلروج  متامًا  املطابقة  ولي�ست 
ي�سمل املجاز ال�ستعارة والكناية واملجاز املر�سل، لذلك من حيث املعنى 
تكون كلمة »جماز« هي املطابقة ملا اأراده الكاتبان من التعبريات اللغوية 
غري احلقيقة، ويتفق  اللغويون والبالغيون على هذا املعنى؛ ففي ل�سان 
ازًا...  وجوازًا وجمجَ ُوجوؤوزًا  ْوزًا  ججَ املو�سع  وجاز  الطريق،  ُجزُت  العرب: 
"كل  اأنه:  بقوله  ويعرفه عبدالقاهر  باملجاز.  تكلم  اأي  وز يف كالمه  وجتَّ
جملة اأخرجت احلكم املفاد بها عن مو�سعه من العقل ل�سرب من التاأّول 

فهي جماز«)32(.
وعن املجاز يف املفرد قال عبدالقاهر: »واأما املجاز فكل كلمة اأريد 
بها غري ما وقعت له يف و�سع وا�سعها ملالحظة بني الثاين والأول فهي 
جماز، واإن �سئت قلت: كل كلمة ُجزتجَ بها ما وقعت له يف و�سع الوا�سع 
ّوز  اإىل مامل تو�سع له من غري اأن ت�ستاأنف فيها و�سعًا ملالحظة بني ما جُتُ

بها اإليه وبني اأ�سلها الذي ُو�سعْت له يف و�سع وا�سعها فهي جماز«)33(.
الكلمة  هي  »احلقيقة  قائاًل:  واملجاز  احلقيقة  ال�سكاكي  ويعرف 
امل�ستعملة فيما هي مو�سوعة له من غري تاأويل يف الو�سع«. )...( الكلمة 
فهو  املجاز  اأما  ظاهرة«)34(.  دللة  بنف�سها  عليه  تدل  فيما  امل�ستعملة 
عنده »الكلمة امل�ستعملة يف غري ما هي مو�سوعة له بالتحقيق ا�ستعماًل 
يف غريه«، و)...( للكلمة امل�ستعملة يف غري ما تدل عليه بنف�سها دللة 
ظاهرة ا�ستعماًل يف غريه«، بالن�سبة اإىل نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة 
عن اإرادة ما تدل عليه بنف�سها يف ذلك النوع«)35( وحتى يف ذلك الطرح 
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خالله  من  يبنى  ذهنية  »اآلية  اأنه  عنه  يقول  الذي  للمجاز  احلديث 
ه  الإن�سان ت�سوراته لهويات الأ�سياء، وميكنه اأن يو�سع هذا البيان اأو يغريِّ
ده، كلما ا�ستجدت جتربته«)36( ل يخرج فيه الطارح مع  له اأو يجدِّ اأو يحوِّ
اختالف لغة ثقافة الع�سر وثقافة الطارح عن املعنى الثابت للمجاز يف 
اأب�سط تعبري واأق�سره واأ�سمله للمعنى من اأنه عك�ض احلقيقة، وا�ستخدام 

الكلمة اأو اجلملة يف غري ما و�سعت له.
ا�ستعارات  من  بدًل  جمازات  بكلمة  �سن�ستعي�ض  فاإننا  هذا  وعلى 
وتفريقًا  اجلمع،  يف  الكلمتني  بني  لالأُلفة  لبًا  وطجَ الوزن  على  حمافظة 
التي  املجازية  ال�ستعمالت  ف�ستكون  الكاتبان  يريده  الذي  املعنى  بني 
حت�سر يف جمالت حياتنا اليومية ويف ن�ساطنا و�سلوكنا هي »املجازات 
الإدراكية«. اأما غريها فيما يخت�ض به ال�سعر والأدب فتكون »املجازات 

البالغية«.
اآلي�ت املج�زات الإدراكية عند لكوف وجون�شن:

حاول لكوف وجون�سن - يف هذا العمل - الك�سف عن دور املجازات 
التي  اللغوية  اأنف�سنا من خالل و�سع الرباهني  العامل ويف فهم  يف فهم 
تبني اأنها منت�سرة يف لغتنا وفكرنا بطريقة يومية، وقد اأرجع الكاتبان ما 

نحيا به من جمازات اإىل اأق�سام ثالثة:
1 - جمازات ت�سورية.   2 - جمازات اجتاهية.    3 - جمازات اأنطولوجية.

:Metaphorical Concepts 1( املج�زات الت�شورية(
مظهر  على  احل�سول   - بب�ساطة   - تعني  الت�سورية  املجازات  اإن 
وجون�سن  لكوف  ويبداأ  اآخر.  ت�سور  طريق  عن  ما  ت�سور  مظاهر  من 
بها)37(  نحيا  التي  واملجازات  البالغي  املفهوم  بني  بالف�سل  كالمهما 
ال�سعري،  للخيال  النا�ض  من  كبري  عدد  با�ستخدام  الأول  يرتبط  حيث 
العادية،  غري  اللغوية  بال�ستخدامات  يتعلق  الذي  البالغي  والزخرف 
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ولي�ض بال�ستخدامات العادية اأما املجازات التي نحيا بها فيعتقد النا�ض 
اأنه بالإمكان ال�ستغناء عنها دون جهد على الرغم من اأنها حا�سرة يف 
اللغة فقط، لكنها يف  اإنها ل تقت�سر على  اليومية،  كل جمالت حياتنا 

تفكرينا وعملنا.
اأن ت�سوراتنا مبنية على ما ندركه، وعلى الطريقة  ويبني املوؤلفان 
بالنا�ض، وبهذا  ارتباطنا  العامل ومبنية على كيفية  نتعامل بها مع  التي 
ويريا  اليومية  بدور مركزي يف حتديد حقائقنا  الت�سوري  ن�سقنا  يقوم 
ذو طبيعة  معظمه  الت�سوري يف  ن�سقنا  باأن  افرتا�سهما  �سح  اإن   - اأنه 
كل  يف  وتعامالتنا  وخرباتنا  بها،  نفكر  التي  الطريقة  فاإن  ا�ستعارية، 
الطرح  هذا  يف  ويت�سح   - ال�ستعاري  بالت�سور  ال�سلة  وثيقة  هي  يوم 
الب�سري  الإدراك  �سريورات  تف�سري  عن  جاكندوف  براأي  ال�ستفادة 
بالقيد  عرف   فيما   - له  عر�سنا  الذي   - اللغوي  بال�سلوك  وعالقته 
املعريف. ويدلل املوؤلفان على وجهة نظرهما من خالل عدة اأمثلة يت�سح 
ُتبنى  اأن  اليومية ميكن  لغتنا  اأن خربات املجازات يف  من خاللها كيف 

على ن�ساطاتنا اليومية ومنها)38(:
الوقت مال

يع وقتي. 1 - اإنك ُت�سِّ
2 - هذه العملية �ستوفر لك �ساعات.

3 - لي�ض عندي وقٌت لأعطيك اإياه.
4 - كيف توفر وقتك هذه الأيام؟.

5 - كلفني اإ�سالح هذه العجلة �ساعة كاملة.
6 - لقد اأعطيتها وقتًا طوياًل.

7 - لي�ض لدي وقت كاف لأخ�س�سه لذلك.
8 - اإن الوقت ينفد منك.
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9 - عليك اأن توفر وقتك.
10 - اترك بع�ض الوقت جانبًا لتتمكن من لعب كرة الطاولة.

11 - هل هذا ي�ستحق وقتك؟.

ى عندك كثري من الوقت؟. 12 - هل تبقَّ

13 - هو ل ي�ستغل وقته.

14 - اأنت ل ت�ستغل وقتك.

15 - لقد فقدت وقتًا طوياًل عندما كنت مري�سًا.

16 - اأ�سكرك على هذا الوقت الذي اإياه منحتني.

املوؤلفان  به  جاء  الذي  البليغ  الت�سبيه  هذا  خالل  من  ن�ستخل�ض 
»الوقت مال« الذي يعدانه ن�سقًا من املجازات الت�سورية اأو البنيوية)*( 

كما ي�سميانها اأي�سًا عدة اأمور:
اأوًل: اأن هذا الرتكيب »الوقت مال« هو تركيب بالغي.

ثانيًا: هذه املجازات املختلفة التي نحيا بها، التي اأوردها املوؤلفان، 
النا�ض يف تعامالتهم و�سلوكهم بطريقة يومية ل  األ�سنة  تاأتي على  التي 
ينظر اإليها على اأنها جمازات بالغية، ول يق�سد اأن تكون كذلك؛ لأنها 
حلقائق  الإدراك  وطرائق  والثقافات  اخلربات  تلك  من  اللغة  يف  تاأتي 
يومية، وقد ا�ستدعى هذا الرتكيب كل تلك املجازات التي تدخل يف معية 
هذا املعنى، وهي اأي�سًا جمازات حا�سرة يف تفكرينا وتعامالتنا اليومية.
ثالثًا: نتيجة لهذه املعطيات اللغوية التي دلت على تلك الت�سورات 
املرتاكمة يف �سلوكنا ولغتنا لتلك املجازات، يتعامل النا�ض بها دون النظر 
تعامالتهم  من  جزءًا  اأ�سبحت  لأنها  بالغية؛  جمازات  اأنها  على  اإليها 
يف  واحلقائق  احلرفية  على  تعتمد  لغوية  وطريقة  اليومية،  واأن�سطتهم 

التعامل مع النا�ض )نتيجة لكرثة تداولها اأ�سحت تعابري عادية(.
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الثقافة  منها:  عدة  بعوامل  بها  نحيا  التي  املجازات  ترتبط  رابعًا: 
هذا  يف  ويت�سح  والأديان.  واملفاهيم  واملعتقدات  احل�سارية  والبيئة 
»اإن  بقولهما:  املوؤلفان  ويعلق  ذلك  من  بع�ض  مال(  )الوقت  الرتكيب 
الزمن يف ثقافتنا عبارة عن ب�ساعة ذات قيمة، فهو مورد حمدود من 
مفهوم  بها  تطور  التي  فالكيفية  اأهدافنا،  لتحقيق  ن�ستعمله  كمه  حيث 
الذي  بالزمن  يرتبط  ما  عادة  احلديثة؛  الغربية  الثقافة  داخل  العمل 
يتطلبه )وهذا الزمن حم�سوب بدقة( تف�سر كيف اأنه اأ�سبح من املاألوف 
اأداء الأجور للنا�ض عن ال�ساعة اأو الأ�سبوع اأو ال�سنة؛ ففي ثقافتنا يت�سح 
التليفونية،  الت�سعريات  يف  خمتلفة:  بطرائق  مال«  »الزمن  يف  املجاز 
واأجور ال�ساعات، وت�سديد الدين الذي ندين به ملوؤ�س�سة ما »فناأخذ وقتنا 
الب�سري،  اجلن�ض  تاريخ  يف  ن�سبيًا  اجلديدة  املمار�سات  هذه  الكايف«. 
امل�سنعة  املجتمعات  داخل  ظهرت  فقد  الثقافات،  جميع  يف  توجد  ل 
فلكوننا  الأ�سا�سية،  اليومية  �سلوكاتنا  عميق  ب�سكل  ُتبني  وهي  احلديثة، 
نت�سرف كما لو كان الزمن �سيئًا نفي�سًا وموردًا حمدودًا، وكما لو كان 
ونعي�سه  الزمن  نفهم  وبهذا  الطريقة،  بهذه  الزمن  نت�سور  فاإننا  ماًل، 
اأو  جيدة  ب�سورة  وُي�ستثمر  وُيقا�ض  وُي�سرف  ُي�ستهلك  �سيئًا  باعتباره 

�سيئة، ويتم توفريه اأو ت�سييعه«)39(.
خام�سًا: يرى املوؤلفان اأن هذا املثال وغريه من الأمثلة يف املجازات 
التي نحيا بها ل متدنا �سوى بفهم جزئي ملاهية التوا�سل)40(، واأن هذه 
املجازات - بهذا - تخ�ض مظاهر اأخرى لهذه الت�سورات، واأنه من املهم 
اأن ندرك اأن املجازات التي نحيا بها - يف هذا الن�سق الت�سوري - جزئية 
ولي�ست كلية. ذلك اأن هذا املجاز ل ميدنا اإل بفهم جزئي يخفي مظاهر 
اأخرى لهذه الت�سورات؛ فعلى �سبيل املثال »الوقت مال« تختفي فيه هذه 
الت�سورات، الوقت لي�ض هو املال، واأنك اإذا اأعطيت وقتك لعمل �سيء ما، 
ومل ينجـح هذا ال�سـيء، فاإنه ل ميكنك ا�سـرتجاع وقـتك. واأنه ل توجد 
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بنوك يودع فيها الوقت، واأنه باإمكاين اأن اأعطيك كثريًا من الوقت، ولكنه 
الكمية من  اأعطيتني نف�ض  واإن  اإيّل، حتى  الوقت  اإرجاع هذا  ل ميكنك 

الوقت - وهكذا فاملجاز دائمًا جزئي وغري كاٍف.

:Orientational Metaphors 2( املج�زات الجت�هية(
يبني املوؤلفان اأن املجازات الجتاهية مفهوم ا�ستعاري؛ ل يبنى فيه 
الت�سور ال�ستعاري على ت�سور ا�ستعاري اآخر، مثل ما �سبق يف املجازات 
الت�سورات مع  كاماًل من  ن�سقًا  ينظم  بدًل من ذلك  ولكنه  الت�سورية، 
باأ�سا�ض  متدنا  الف�سائية  فالجتاهات  لالآخر)41(.  ت�سور  كل  احرتام 

غني لفهم الت�سورات بوا�سطة الجتاه)42(.
املجازات  هذه  اأن  من  املوؤلفان  يذكره  ما  التعريف  هذا  ويو�سح 
فوق  ثنائيات:  �سمن  الف�سائي  بالجتاه  اأغلبها  يف  ترتبط  الجتاهية 
 – مركزي  �سطحي،   - عميق  وراء،   - اأمام  خارج،   - داخل  حتت،   -
هام�سي. وتقوم هذه الجتاهات الف�سائية على اأ�سا�ض كون اأج�سادنا لها 
يف  وظيفة  لها  و  ال�سكل  بهذا  ت�ستغل  واأنها  عليه،  هو  الذي  ال�سكل  هذا 
براأي فوكويني عن  ا�ستفادة  الطرح  الفيزيائي)43(. ويف هذا  حميطنا  

الف�ساءات الذهنية الذي عر�سنا له.
الفيزيائية  بالتجارب  الجتاهية  املجازات  املوؤلفان  يربط  كما 
مثاًل،  الثقافات  بع�ض  »ففي  لأخرى؛  ثقافة  من  تختلف  التي  والثقافية 
يوجد امل�ستقبل اأمامنا، يف حني اأنه يف ثقافات اأخرى يوجد خلفنا«)44(. 

وياأتي املوؤلفان باأمثلة متعددة منها)45(:
ال�شع�دة فوق، وال�شق�ء حتت
17 - روحي املعنوية مرتفعة)*( .

18 - لقد اأعطاين هذا دفعة.
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19 - لقد ارتفعت معنوياتي.

20 - اأنت يف حالة نف�سية مرتفعة.

21 - التفكري فيها يعليني دائمًا.

22 - اأ�سعر بالإحباط.

23 - اأنا مكتـئب.

24 - هو حمبط جدًا يف هذه الأيام.

25 - لقد �سقطت فيما ل حتمد عقباه.

26 - معنوياتي غرقت.

ال�سقوط  و�سعية  فيه  ترتبط  الت�سور:  لهذا  الفيزيائي  والأ�سا�ض 
باحلزن والكتئاب، وترتبط و�سعية الرتفاع بحالة عاطفية اإيجابية.

ومن هذه الثنائيات التي اأتى بها املوؤلفان هذه الأمثلة)46(:
- الوعي فوق، الالوعي حتت.

- ال�سحة واحلياة فوق، املر�ض واملوت حتت.
- التحكم اأو القوة فوق، اخل�سوع لل�سيطرة اأو القوة حتت.

- الأكرث فوق، الأقل حتت.
- اأحداث امل�ستقبل  املمكنة فوق )ويف الأمام(.

- الأف�سل فوق، املتدّنون حتت.
- اجليد فوق، الرديء حتت.

- الف�سيلة فوق، الرذيلة حتت.
- العقالين فوق، العاطفي حتت.

ولعله من املمكن مالحظة اجتماع هذه الأمثلة على ت�سور ا�ستعاري 
اجتاهي باأن الإيجابي فوق وال�سلبي حتت.

وال�سيء الغريب هو التناق�ض يف اإخبار املوؤلّفني عن اأنف�سهما بعدم 
التي نحيا بها)47(،  للمجازات  التجريبية  الأ�س�ض  الكثري عن  معرفتهما 
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اأو  جمازات  اأي  فهم  ميكن  ل  اأنه  موؤداه  اإح�سا�سًا  لديهما  اإنَّ  وقولهما 
التمثيل لها اإل بالعتماد على الأ�س�ض التجريبية.

:Ontological Metaphors )3( املج�زات الأنطولوجية )الوجودية(
حمدد  غري  الوجود  هذا  ولأن  الوجود.  تعني  اأنطولوجي  كلمة  اإن 
ب�سورة وا�سحة وغري منف�سل عن اأجزائه؛ ولأنه اأ�سياء فيزيائية حتيط 
بنا فقد انعك�ض ذلك على تعريف املوؤِلّفني للمجازات الأنطولوجية، وعلى 
واملواد  الفيزيائية  الأ�سياء  مع  جتربتنا  باأن  يقولن  فهما  لها؛  تناولهما 
متدنا باأ�سا�ض اإ�سايف للفهم واأن فهم جتاربنا عن طريق الأ�سياء واملواد 
ي�سمح لنا بالتقاط عنا�سر جتربتنا ومعاجلتها باعتبارها كيانات معزولة 
تعيني  من  نتمكن  اأن  علينا  واأنه  واحد)48(،  نوع  من  مواد  باعتبارها  اأو 
جتاربنا بو�سفها كيانات اأو موادن لأنه ميكننا الإحالة عليها وت�سنيفها 
وو�سعها يف كمية وبهذا نعتربها اأ�سياء تنتمي اإلينا)49(. ويت�سح يف هذا 

املفهوم توظيف مفهوم فيلمور عن دللة الأطر.
اإن القاعدة التي ينطلق منها املوؤلفان يف املجازات الأنطولوجية من 
مع  جتاربنا  واأن  مب�ساحة.  بلة  ُمكَّ كيانات  اأننا  هي)50(:  نظرهما  وجهة 
جمازات  لأ�س�ض  م�سدرًا  تعد  اأج�سادنا(  )وخا�سة  الفيزيائية  الأ�سياء 
اأنطولوجية متنوعة بدرجة غري عادية؛ فهي تعطينا طرائق للنظر اإىل 
الأحداث والأن�سطة والعواطف والأفكار... اإلخ باعتبارها كيانات ومواد. 
وعلى هذا فقد ذكر املوؤلفان عدة اأق�سام للمجازات الأنطولوجية منها: 
يخ�ض  ما  ومنها  الوعاء،  يخ�ض  ما  ومنها  واملادة،  الكيان  يخ�ض  ما 
اأكرث املجازات  الأحداث والأن�سطة والأعمال واحلالت وهي تعد بذلك 

التي نحيا بها تفرعًا، و�ساأعر�ض مثاًل واحدًا لكل جزئية.

الكي�ن وامل�دة:
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حيث  من  تعترب  اأن  ميكن  جتربة  الأ�سعار  ارتفاع  املوؤلفان  يعد 
طريقة  على  نح�سل  وبهذا  الت�سخم،  ن�سميه  كيانًا  الإدراكية  املجازات 

لالإحالة على هذه التجربة)51(.
الت�شخم كي�ن

27 - الت�سخم يخف�ض م�ستوى معي�ستنا.

28 - اإذا كان هناك مزيٌد من الت�سخم، فلن نحيا اأبدًا.

29 - يجب حماربة الت�سخم.

30 - الت�سخم يرجعنا اإىل الوراء.

31 - ياأخذ الت�سخم كثريًا من عائداتنا.

32 - �سراء قطعة اأر�ض اأف�سل طريقة للتعامل مع الت�سخم.

33 - يقلقني الت�سخم كثريًا.

ي�سمح  كيانًا  بو�سفه  الت�سخم  اإىل  النظر  يجب  احلالت  هذه  يف 
لنا بالإحالة عليه، وو�سعه يف كمية، ويجب اأن نحدد منه جزءًا خا�سًا 
ونراه �سببًا، والت�سرف بقدر من الحرتام اإزاءه، ورمبا نعتقد اأي�سًا اأننا 
نفهمه اإن جمازات كهذه �سرورية ملحاولة التعامل بعقالنية مع جتاربنا.
وا�سع  جمال  الأنطولوجية  املجازات  جمال  اأن  املوؤلفان  ويبني 

ومنها)52(:
اأن نحيل

34 - خويف من احل�سرات يقود زوجتي اإىل اجلنون.

35 - كانت هذه التقاطة جميلة.

36 - اإننا نعمل من اأجل ال�سالم.

37 - الطبقة املتو�سطة هي قوة �سامتة يف ال�سيا�سة الأمريكية.

38 - �سرف وطننا يف احل�سي�ض يف هذه احلرب.

اأن ن�شع يف كمية
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39 - �سيتطلب اإنهاء هذا الكتاب قدرًا كبريًا من ال�سرب.

40 - يوجد كثري من الكراهية يف العامل.

41 - اإن لـ »دو بونت« قوة �سيا�سية كبرية يف »ديلوير«.

42 - اأنتم عندكم كثرٌي من ال�ست�سافة.

لعب  يف  والتقنية  واملهارات  ال�سرعة  من  الكثري  عنده  روز«  »بيت   -  43

الكرة هل تعرف كيف؟
ومن هذه ال�سور ال�ستعارية الأنطولوجية التي ذكرها املوؤلفان)53(:

اأن نحدد الأ�شب�ب
44 - �سغط م�سئولياته �سبب انهياره.

45 - لقد فعل ذلك ب�سبب الغ�سب.

46 - تاأثرينا يف العامل تراجع ب�سبب �سوء اأخالقنا.

47 - خالفهم الداخلي كلفهم الهزمية.

�ساأن  �ساأنه  الأنطولوجية،  املجازات  يف  الأمر  اأن  املوؤلفان  ويذكر 
املجازات الجتاهية »حيث ل يتم النتباه اإىل الطابع ال�ستعاري يف معظم 
هذه املجازات«)54(؛ لأنها تخدم نطاقًا حمدودًا جدًا من الحتياجات، 

الإحالة، حتديد كمية... اإلخ.
ويذكر املوؤلفان »اأننا كائنات فيزيائية حمدودة ومعزولة عن باقي 
العامل  جتربة  باقي  نعي�ض  ونحن  جلدنا،  م�ساحة  طريق  عن  العامل 
الأ�سياء  فكرة  عن  الكاتبان  ويتحدث  عنا«)55(.  خارجة  باعتبارها 
والأوعية من خالل حديثهما عن الإن�سان بو�سفه كائنًا فيزيائيًا داخل 
هذا العامل، فيكون الإن�سان ممثاًل لل�سيء، ويكون العامل هو الوعاء له، 
وذلك ما ي�سميه املوؤلفان مبجازات الوعاء Container Metaphors وهما 
املناطق  يخ�ض  فيما  اأوعية  باعتبارها  مطلقًا  املواد  عن  فيها  يتحدثان 
Land Areas وميثالن لذلك بحو�ض املاء »فاإنك حينما تكون  الأر�سية 
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داخل احلو�ض، تكون داخل املاء، ويعد كل من احلو�ض واملاء وعاءين، 
ولكن من نوعني خمتلفني، فاحلو�ض: �سيء / وعاء، بينما املاء: وعاء/ 

مادة«)56(.
جمال  عن  املوؤلفان  يتحدث   - اأي�سًا   - واملادة  الوعاء  فكرة  وعن 
»فنت�سور حقلنا  الفكرة  يطبقان هذه  The Visual Field حيث  الروؤية 
الب�سري وعاء، ونت�سور ما نراه موجودًا داخل هذا احلقل«)57(. وعلى 
هذا فاإن الن�سق املجازي جمالت الروؤية اأوعية ينتج ب�سورة طبيعية)58(

ومنها هذا املثال:
48 - ال�سفينة يف جمال روؤيتي الآن.

49 - اأنا اأراه داخل حدود روؤيتي.

50 - ل اأ�ستطيع اأن اأراه، فال�سجرة حتجب ذلك.

51 - هو خارج حدود روؤيتي الآن.

52 - هذا يف مركز حقل روؤيتي.

53 - ل يوجد �سيء يف حدود روؤيتي.

54 - اأ�ستطيع اأن اأرى كل ال�سفن يف مدى روؤيتي يف احلال.

»لفهم  الأنطولوجية  املجازات  ن�ستخدم  اأننا  املوؤلفان  ذكر  وقد 
 )Activities( والأن�سطة   )Actions( والأعمال   )Events( الأحداث 
واحلالت )States( واأننا ن�سور الأحداث والأعمال ا�ستعاريًا باعتبارها 
اأوعية«)59(.  باعتبارها  واحلالت  مواد،  باعتبارها  والأن�سطة  اأ�سياء، 
بذلك  اجلزئيات  هذه  يف  واملادة  الوعاء  فكرة  تتحقق  كيف  مبّيننْي 
التو�سيح؛ حيث)60( اإن ال�سباق مثاًل حدث قد نعتربه كيانًا م�ستقاًل، وهو 
يتحقق يف مكان وزمان، وله حدود م�سبوطة بدرجة جيدة، ولهذا ننظر 
اإليه باعتباره �سيئًا / وعاًء يوجد فيه املت�سابقون )وهم اأ�سياء(، وتوجد 
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فيه اأحداث مثل البتداء والنتهاء )التي تعترب ا�ستعاريًا اأ�سياء(، ومن 
ثم ميكننا اأن نقول عن �سباق ما:

55 - هل �ستكون يف ال�سباق يوم الأحد؟ )ال�سباق �سيء / وعاء(.

56 - هل �ستذهب اإىل ال�سباق؟ )ال�سباق �سيء(.

57 - هل �ساهدت ال�سباق؟ )ال�سباق �سيء(.

58 - لقد كانت نهاية ال�سباق م�سوقة )النهاية حدث داخل �سيء(.

59 - لقد كان هناك جري جيد يف ال�سباق )اجلري مادة يف وعاء(.

60 - مل تكن عندي �سرعة كبرية للو�سول اإىل النهاية )الإ�سراع مادة(.

61 - اإنه خارج ال�سباق الآن )ال�سباق �سيء / وعاء(.

فهم  فيها  يكون  التي  الأنطولوجية  املجازات  فكرة  تت�سح  وهكذا 
جتاربنا عن طريق الأ�سياء واملواد التي حتيط بنا، هذه الأ�سياء تختلف 
واأفكار، وعواطف. وقد حاول  واأن�سطة،  اأحداث،  الوجود بني  باختالف 
املوؤلفان جتميعها فيما يخ�ض الكيان واملادة، والأ�سياء وما يكون اأوعية 

لها. 
تلك هي الأفكار الرئي�سة العامة يف هذه النظرية التي يهمنا التعرف 
اأخرى ل  عليها، والنطالق منها، وقد عر�ض املوؤلفان لأفكار تف�سيلية 

حاجة لنا بها.

من�ق�شة النظرية والتعليق عليه�:
من  عددًا  الإدراكية  املجازات  عن  وجون�سن  لكوف  نظرية  تثري 

النقاط ينبغي مناق�ستها.

اأوًل: الفكرة التي ق�مت النظرية عليه�:
ميكن  لغوية  ظاهرة  لي�ست  ال�ستعارة  اأن  هي  الأ�سا�سية  الفكرة 
ال�ستغناء عنها كما يعتقد النا�ض، بل هي حا�سرة يف كل جمالت حياتنا 
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ذلك اأن جزءًا هامًا من جتاربنا و�سلوكنا وانفعالتنا ا�ستعاري من حيث 
طبيعته، واأن املجازات التي نحيا بها لي�ست مظهرًا لغويًا �سرفًا، بل هي 
مظهر ثقايف عام، تتاأثر به اللغة، كما تتاأثر به �سائر املظاهر احلياتية 
الأخرى يف جتاربنا التي نبا�سرها ونحيا بها، وما دام جزء من ن�سقنا 
الت�سوري مبنيًا جزيئيًا بوا�سطة املجازات، فقد حتولت هذه التعبريات 
العامل من  بها  ندرك  مُتار�ض يف حياتنا وجتاربنا  اإىل حقائق  املجازية 
حولنا؛ عن طريق افرتا�ض ترابطات ت�سورية بني جمال ت�سوري واآخر.

لنا اأن نطرح الت�ساوؤلت الآتية:
)1( متى وجدت هذه املجازات التي نحيا بها يف اللغة؟ اأي لغة.

)2( كم من الزمن ا�ستغرقت اإىل اأن اأ�سبحت مّكونا ثقافيًا من مكونات 
النا�ض يف تفكريهم واأن�سطتهم وجتاربهم؟.

)3( كيف كان ال�ستقبال الأول لهذه املجازات وقت ولدتها؟.
)4( من الذي يحكم باأن هذه املجازات اأ�سبحت مكونًا ثقافيًا ومل تعد 

خا�سة باللغة؟.
)5( هل تت�ساوى م�ستويات املجتمع الواحد الثقافية؟ حتى ن�ستطيع اأن 
اإن هذه املجازات التي نحيا بها ُمدركة، وهي  نعمم احلكم ونقول 
من  بالرغم  فيه  الب�سري  والن�ساط  والتفكري  ال�سلوك  مكونات  من 
اأنها ميكن اأن تكون جمازات بالغية عند طبقات ثقافية اأخرى يف 

هذا املجتمع نف�سه؟.
لغة  وتخت�ض  فقط؟  النا�ض  لغة  يف  الإدراكية  املجازات  تاأتي  هل   )6(

الأدباء باملجازات البالغية؟.
اإن طرح هذه الأ�سئلة وحماولة الإجابة عنها مهم يف مناق�سة الفكرة 
الأ�سا�سية التي و�سعها لكوف وجون�سن، وحماولة الو�سول اإىل اإجابات 
حمددة اأمر ع�سري، لكننا �سنجد اأن البالغيني العرب القدماء قد انتبهوا 
لهذا املو�سوع وعر�سوا له، ولهم فيه اآراء غاية يف الأهمية تت�سم باملرونة 
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اجلرجاين  اأو�سح  فقد  يحدث؛  الذي  التحول  لذلك  والفهم.  والت�ساع 
)471هـ( ذلك حينما ذكر كيف اأن الت�سبيه يكون يف بداية قوله يو�سف 
يخرج  حتى  ذلك  بعد  وي�سيع  ُيعرف  ثم  اخلاطر،  وحدة  التاأّمل  بح�سن 
اإىل حد املبتذل وهو يذكر ذلك التّدرج الذي يكون فيه الت�سبيه لطيفًا 
ر  وي�سهجَ ويذكر  ويت�سع  ي�سيع  ثم  خاطره،  وحدة  تاأمله  »بحدة  مو�سومًا 
حتى يخرج اإىل حد املبتذل، واإىل امل�سرتك يف اأ�سله، وحتى يجري مع 
دقة تف�سيل فيه جمرى املجمل الذي تقوله الوليدة ال�سغرية والعجوز 
البتذال كقولنا:  الآن يف  قُّ غباره«  ُي�سجَ »ل  قولنا  اأن  تعلم  فاإنك  الورهاء 

ك« »وهو كالربق« ونحو ذلك«)61(. »ليلحق ول ُيدرجَ
ويبني اجلرجاين اأن هذا البتذال يكون بعد املرور مبرحلة اجلدة 
والخرتاع والده�سة فيقول: »اإل اأّنا اإذا رجعنا اإىل اأنف�سنا علمنا اأنه مل 
يكن كذلك من اأ�سله، واأن هذا البتذال اأتاه بعد اأن ق�سى زمانًا بطراءة 

ة الفتاء، وبعزة املنيع«)62(. ال�سباب، وِجدجَ
ويو�سح اجلرجاين كيف اأن هذا الت�سبيه املبتذل هو الذي اأخذ ي�سيع 
يتعاملون  اأ�سبحوا  الأطفال  اإن  حتى  النا�ض  تعامالت  يف  ويذكر  ويت�سع 
فيه هذه  تنتبه  ل  الورهاء، مبا  العجوز  به  تتحدث  واأي�سًا  لغتهم  به يف 
املجتمع،  يف  العامة  للغة  حت�سياًل  كالمها  يكون  ولكن  لكالمها،  الفئة 
وهذا معناه اأنه اأ�سبح من ال�سائع العام يف جمتمعهم، واأ�سبح جزءًا من 
جتارب النا�ض و�سلوكهم واإدراكهم للعامل حولهم، ومل يعد ظاهرة لغوية.
وذلك ما يقول به لكوف وجون�سن الآن، ثم لننتبه على ذلك الت�سنيف 
الذي اأورده اجلرجاين، الذي تفرّد به؛ فقد حتدث عن الت�سبيهات التي 
�ساعت واأ�سبحت معروفة مبتذلة بني طبقات املجتمع املختلفة من اأطفال 
التحول  عن  يتحدث  جنده  ثم  ال�سيوع،  هذا  ملدى  تاأكيدًا  ورهاء  ون�ساء 
قُّ ُغباره«، »ل يلحق ول يدرك« و»هو  الآين احلادث يف تعبريات مثل »ل ُي�سجَ
الذي  الرابع  ال�سوؤال  ونحو ذلك. واجلرجاين هنا يجيب عن  كالربق«. 

طرحناه منذ قليل ولهذه اللتفاتة اأهميتها يف اأمرين:
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يف  قيل  ملا  وابتذال  وا�ستهار  �سيوع  ع�سر  هو  ع�سر  كل  اإن  الأول: 
قاربت  ا�ستعارية  ل�سور  حتول  ع�سر  اأي�سًا  وهو  عليه،  �سابق  ع�سر 
ع�سر  اأي�سًا  وهو  والبتذال،  ال�سيوع  اإىل  واملنعة  ال�سعوبة  من  التحول 
واملنعة،  العزة  من  دورتها  تاأخذ  �سوف  جديدة،  ا�ستعارية  ل�سور  ولدة 
ثم تتحول اإىل املطاوعة ثم تنتهي اإىل البتذال، وهكذا ميكننا القول اأن 
املجازات الإدراكية هي يف اأ�سلها جمازات بالغية فقدت عزتها ومنعتها 

وحتولت اإىل ال�سهولة وال�سيوع.
على  تقت�سر  مل  اجلرجاين  لها  عر�ض  التي  الأمثلة  اإن  الثاين: 
الت�سبيه فقط لكنها تنوعت بني ال�ستعارة والكناية والت�سبيه، بل اإنه قد 
ترك الباب مفتوحًا لغريها حينما قال: »ونحو ذلك«. ويت�سح يف كالم 

اجلرجاين هذا الإجابة عن ال�سوؤال الأول والثاين.
ويرى اجلرجاين بتلك املقدرة والفهم والوعي اأن هذه الت�سبيهات 
جهد  دون  األ�سنتهم  على  وتنثال  النا�ض  بني  وتت�سع  ت�سيع  التي  املبتذلة 
مل تكن كذلك وقت اأن قيلت، وهو يدعو النا�ض لختبار ذلك باأنف�سهم 
فيقول: »ولو قد منعك جانبه وطوى عنك نف�سه لعرفت كيف ي�سّق مطلجَبُه 

وي�سُعب تناوله«)63(.
ويف كالم اجلرجاين هنا اإجابة عن ال�سوؤال الثالث.

وي�سع اجلرجاين يده على جزئية اأخرى، وهي الرتباط بني اإدراك 
املجازات عند اأهل لغة وبني كيفية بناء هذه املجازات من ناحية، وبني 
ا�سرتاك اللغات يف عموميات ل تخت�ض بها لغة بعينها دون غريها من 
ناحية اأخرى فيقول: »راأيت اأ�سدًا« تريد و�سف رجل بال�سجاعة وت�سبيهه 
كل  يف  وجتده  والعجمي  العربي  فيه  ي�ستوي  اأمر  املبالغة  على  بالأ�سد 
جيل، وت�سمعه من كل قبيل، كما اأن قولنا: »زيد كالأ�سد« على الت�سريح 
النحو من  ا�ستعملنا هذا  اإذا  اأّنا  ى  ُيّدعجَ اأن  بالت�سبيه كذلك، فال ميكن 
ال�ستعارة فقد عمدنا اإىل طريقة يف املعقولت ل يعرفها غري العرب، اأو 

مل تتفق ملن �سواهم«)64(.
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ويف كالمه هذا اإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ض.
باملجازات حني  ال�سعراء فقط  اخت�سا�ض  ويذكر اجلرجاين عدم 
ال�ساعر  وغري  ال�ساعر  ي�ستخدمها  اأنه  مبينًا  ال�ستعارة  عن  حتدث 
فيقول: »اعلم اأن ال�ستعارة يف اجلملة اأن يكون للفظ اأ�سل يف  الو�سع 
اللغوي معروف تدل ال�سواهد على اأنه اخت�ض به حني ُو�سع، ثم ي�ستعمله 
ال�ساعر اأو غري ال�ساعر يف غري ذلك الأ�سل وينقله اإليه نقاًل غري لزم 

فيكون هناك كالعارية«)65(.
اأما  ال�ساد�ض،  ال�سوؤال  اإجابة عن جزء من  وفيما ذكره اجلرجاين 
الإجابة الكاملة عنه فتتم يف اجلزء اخلا�ض بالتطبيق. ويف ذلك يذكر 

اجلرجاين اأي�سًا اأن الت�سبيه يكون على وجهني:
ت�سبيه بالغة وت�سبيه حقيقة، فت�سبيه البالغة كت�سبيه اأعمال الكفار 
اأيهما  الدينار فخذ  الدينار كهذا  بال�سراب وت�سبيه احلقيقة نحو: هذا 

�سئت)66(.
العامة  ا�سرتاك  بها على  زاد  نا�سف ملحوظة  وقد ذكر م�سطفى 
والأدباء يف قول ال�ستعارة ق�سمًا ثالثًا، وهم الأطفال؛ حيث اإن ال�ستعارة 
والبدائي  الطفل  اأن  واملبدعني »ذلك  ال�سعراء  لغة  لي�ست حم�سورة يف 
وال�ساعر يعملون - جميعًا - من خالل خيال انفعايل«)67( وقد ا�ستفاد 
ما  والطفل  ال�ستعارة  عن  فكتب  نا�سف  مالحظة  من  �سليم  عبدالإله 

اأ�سماه »بال�ستعارة ال�سطرارية«)68(.

ث�ني�ً: ت�شنيف املج�زات الأنطولوجية: )الأ�شئلة واملج�ز املر�شل(:
:Personification 1 - الأن�شنة

الأنطولوجية  املجازات  من  نوعًا  ثمة  اأن  وجون�سن  لكوف  اأدرك 
ُيخ�س�ض  التي  املجازات  وهو  بوجه خا�ض  الكالم عنه  يفرد  اأن  ينبغي 
فيها ال�سيء الفيزيائي كما لو كان �سخ�سًا اأو اإن�سانًا، واأي�سًا املجازات 
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التي تقوم على العالقات املختلفة وهي املجاز املر�سل، وبالرغم من اأن 
هي  اخلا�ض  الإفراد  هذا  من  املوؤلفان  يريدها  التي  الأ�سا�سية  الفكرة 
ذاتها التي تنبني عليها فكرة الكتاب ككل؛ وهي »اأن املجازات لي�ست اأداة 
�سعرية اأو بالغية ولي�ست اأي�سًا ظاهرة لغوية خال�سة، كذلك املجازات 
املر�سلة؛ حيث ت�سكل جزءًا من الطريقة العادية التي منار�ض بها تفكرينا 
ُيخرج  الت�سنيف  هذا  يف  اآرائهما  عر�ض  اأن  اإل  وكالمنا)69(.  و�سلوكنا 
عدة نتائج، نعر�سها بعد اأن نبداأ بعر�ض اآراء لكوف وجون�سن يف هذا 

الت�سنيف اأوًل.
هي  و�سوحًا  الأنطولوجية  املجازات  اأكرث  اأن  الكاتبان  اعترب  لقد 
ال�سيء  فيها  نخ�س�ض  التي  »وهي  الت�سخي�ض،  اأو  الأن�سنة  جمازات 
اإن�سانًا؛ لأن هذه املجازات ت�سمح لنا بفهم عدد  الفيزيائي كما لو كان 
طريق  عن  ب�سرية  غري  بكيانات  املتعلقة  التجارب  من  ومتنوع  كبري 

احلوافز واخل�سائ�ض والأن�سطة الب�سرية«)70(.
ويزيد الكاتبان تو�سيح الأمر باأن الأن�سنة ل تقف عند حد النظر 
اإىل ال�سيء الفيزيائي كما لو كان اإن�سانًا، ولكن كل حالة اأن�سنة تختلف 
هذا  ومنه  النا�ض«)71(،  ينتقيها  التي  املظاهر  »باعتبار  الأخرى  عن 

النموذج الذي عر�سنا له)72(.
62 - هاجم الت�سخم اأ�سا�ض اقت�سادنا.

ا الت�سخم اأر�سًا. نجَ حجَ رجَ 63 - طجَ

64 - اإن اأكرب اأعدائنا الآن هو الت�سخم.

65 - لقد حطم الت�سخم الدولر.

66 - لقد �سلبني الت�سخم مدخراتي.

67 - خدع الت�سخم اأف�سل خرباء القت�ساد يف البلد.

68 - اأجنب الت�سخم جياًل من النتهازيني.
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اأن�سنة  يتم  »هنا  اإنه  النماذج  هذه  على  تعليقًا  املوؤلفان  ويقول 
الت�سخم)73(. ويلتفتان اإىل اأمر مهم وهو اختالف الرتكيب يف املجازات 
الذي ينتج اأنواعًا خمتلفة منها، ولهذا فقد فرقا بني املجاز يف: اجلملتني 
املجاز  وبني   ،- املثال  �سبيل  على   - اقت�سادنا  اأ�سا�ض  الت�سخم  هاجم 
وقد  الأوىل،  من  اأخ�ض  الأخرية  اجلملة  واعتربا  عدو«،  »الت�سخم  يف: 
الفعل الذي  املوؤلفان بني اختالف هذا الرتكيب املجازي وبني رد  ربط 
فقط  »ليعطينا  الأوىل  اجلملة  يف  املجاز  نوع  اأن  فذكرا  عنه؛  ي�سدر 
نف�سه  الوقت  يف  يعطينا  لكنه  الت�سخم،  يف  للتفكري  دقيقة  طريقة 
اأنه عدو ميكن  الت�سخم على  نفكر يف  للت�سرف حياله؛ فنحن  طريقة 
اأن يهاجمنا، ويوؤذينا، وي�سرقنا، وقد يدمرنا«)74(. اأما جملة »الت�سخم 
ة فعل مغايرة، حيث يكون الأمر اأهداأ بالن�سبة  عدو« فرييان اأنها ُتنتج ردجَ
اإىل الأفراد، ولكنها قد »تقيم وتربر اإجراءات �سيا�سية واقت�سادية عند 
حكومتنا: فقد تعلن احلرب على الت�سخم، وقد ت�سع الأهداف التي يجب 
الو�سول اإليها، وقد تقودنا اإىل تقدمي ت�سحيات، وقد تقيم جمموعة من 

التدابري... اإلخ«)75(.

:Metonymy 2 -  املج�ز املر�شل
و�سنعر�ض   - الكناية)76(،  لتعني  خطاأ   Metonymy كلمة  ُترتجم 
لذلك ب�سيء من التف�سيل يف التعليق و�سنجد و�سوح ق�سد الكاتبني بـ 

metonymy للمجاز املر�سل وعالقاته املختلفة.

اإىل  اأننا يف املجاز املر�سل »ن�ستخدم كيانًا لالإ�سارة  الكاتبان  يبني 
كيان اآخر مرتبط به«)77( ويو�سح ذلك ويوؤكده ما ياأتي به الكاتبان من 

اأمثلة خمتلفة ومنها)78(:
69 - هو يحب قراءة املاركيز دو�ساد )اأي كتابات املاركيز دو�ساد(.
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جملة  �سحفي  )اأي  ال�سحفية  الندوة  اإىل  بعد  التاميز  ت�سل  مل   -  70

التاميز(.
املجاز  يف  خا�سة  حالة  الكل  عن  باجلزء  التعبري  الكاتبان  ويعترب 

املر�سل ماأخوذة من البالغة التقليدية ومنها)79(:
71 - يوجد كثري من الروؤو�ض اجليدة يف اجلامعة )اأي اأ�سخا�ض اأذكياء(.

72 - نحن نحتاج اإىل دم جديد يف املنظمة )اأي اأنا�ض جدد(.

املر�سل؛  املجاز  عالقات  مع  بحرية  التعامل  الكاتبان  ولي�ستطيع 
اإذ يجعالن من كل جزئية قاعدة خا�سة، مثلما حدث يف عالقة اجلزء 
»اإنه  عنها  قال  فاعتربا ذلك حالة خا�سة  لل�سخ�ض؛  الوجه  بالكل عن 
لدينا يف ن�سقنا الت�سوري حالة خا�سة من املجاز املر�سل اجلزء للكل، 

وهي الوجه لل�سخ�ض«)80( ومنها:
73 - اإنها فقط جمرد وجه جميل.

74 - نحن نحتاج بع�ض الوجوه اجلديدة حولها.

ياأتي بها الكاتبان لعالقات املجاز املر�سل املنتج  ومن الأمثلة التي 
للمنتوج)81( مثل:

75 - ا�سرتيت فورد.

76 - اأكره قراءة هايدجر.

ِمل: مل للم�ستعجَ ومنها اأي�سًا ال�سيء امل�ستعجَ
77 - امل�سد�ض الذي وظفه يريد خم�سني األف دولر.

78 - دخلت احلافالت يف الإ�سراب.

ومن هذه العالقات للمجاز املر�سل امل�سئول للمنفذ:
لو. 79 - خ�سر نابليون واترجَ

80 - قنبل نيك�سون هانوي.

ومنها اأي�سًا املوؤ�س�سة لالأ�سخا�ض امل�سئولني:
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81 - لن نتمكن من احل�سول على موافقة اجلامعة على ذلك.

82 - ل اأوافق على اأفعال احلكومة.

وعك�ض العالقة ال�سابقة كما ذكرا وهي املكان للموؤ�س�سة ومنها:
83 - مل يقل البيت الأبي�ض اأي �سيء.

84 - هوليود لي�ست كما كانت.

املر�سل هي  املجاز  لها من عالقات  التي عر�سا  الأخرية  والعالقة 
املكان للحدث)82(.

85 - دعونا ل جنعل تايالند ت�سبح فيتنام اأخرى.

86 - غرّيت واترجيت �سيا�ساتنا.

املجازات  بني  بربطهما  الأمثلة  هذه  الكاتبان كالمهما عن  وينهي 
املر�سلة، وما �سبقها من جمازات يف اأنها ل تنتج �سدفة، بل »اإنها اأمثلة 
لنا  ت�سمح  حيث  و�سلوكنا،  اأفكارنا  بوا�سطتها  ننظم  مر�سلة  ملجازات 

املجازات املر�سلة بت�سور �سيء من خالل ارتباطه ب�سيء اآخر)83(.
املجازات  تكون  حيث  املجازات  يف  النوعني  بني  الفرق  نْي  مو�سحجَ
املر�سلة »عمومًا اأكرث مبا�سرة لكونها تت�سمن عادة عالقات فيزيائية اأو 

�سببية مبا�سرة« )84(.
مبّيننْي من خالل العالقات التي عر�سنا لها عن العالقة ال�سببية اأو 
الفيزيائية فتكون كناية اجلزء للكل مثاًل تنبثق عن جتاربنا مع الطريقة 
التي ترتبط بها الأجزاء بالكل وتقوم عالقة املُنتج للُمنتجَج على العالقة 
ال�سببية  اأو الفيزيائية عادة، وعالقة املكان للحدث اأ�سا�سها موجود يف 

جتاربنا مع اعتبار املوقع الفيزيائي لالأحداث. وهكذا.
عن  وجون�سن  لكوف  لراأي  عر�سناه  ما  خالل  من  لنا  ويظهر 

املجازات الأنطولوجية املوؤن�سنة واملر�سلة عدة نتائج:
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الأنطولوجية  املجازات  يف  الأن�سنة  فكرة  باإبراز  الكاتبني  اهتمام   )1(
بوجه خا�ض، وبيان اأن الأن�سنة لي�ست عملية فريدة واحدة وعامة، 
ولكن كل عملية تختلف عن الأخرى باعتبار املظاهر التي ينتقيها 

النا�ض.
»الت�سخم  املجاز يف  نوعي  فرقًا بني  اأن هناك  اإىل  املوؤلفان  اأ�سار   )2(
عدو« وبني املجازات التي قامت على الأن�سنة يف الأمثلة من 68-62 
حيث اأحدث كل جماز منهما اأثرًا خمتلفًا يف طريقة التفكري، ويف 
ردود الأفعال. وهو ما يكون مقاباًل للت�سبيه ولال�ستعارة املكنية يف 

البالغة العربية.
)3( وقد عر�ض اجلرجاين الفرق بني الت�سبيه وبني ال�ستعارة بدرجة 
مو�سع  كل  يف  اإطالقها  ينبغي  »ل  ال�ستعارة  اأن  بني  حيث  دقيقة؛ 
»هو  قولك  نحو  وذلك  ب�سهولة  فيه  الت�سبيه  حرف  دخول  يح�سن 
والق�سيُب  وبهجة  ح�سنًا  البدر  و»هو  النهار«  �سم�ض  و»هو  الأ�سد« 

عطفًا. وهكذا كل مو�سع ذكر فيه امل�سبه به بلفظ التعريف«)85(.
اأما ال�ستعارة فهي ما ل ي�سح معه دخول حرف على �سبيل الت�سبيه، 

وياأتي اجلرجاين ببيت البحرتي:
وبدٌر اأ�ش�َء الأر�َس �شرق�ً ومغرب�ً        ومو�شُع رحلي منه اأ�شوُد ُمظلُم

ويعلق بقوله اإن رجعت فيه اإىل الت�سبيه ال�ساذج فقلت »هو كالبدر« 
ثم جئت تقول »اأ�ساء الأر�ض �سرقًا ومغربًا ومو�سع رحلى مل ي�سئ به« 
ال�سياءجَ ومينعه رحلك،  الأر�ضجَ  ُيلب�ض  املعروف  البدر  كاأنك جتعل  كنت 
هذه  له  مفردًا  بدرًا  املمدوح  من  ُتثبت  اأن  اأردت  واإمنا  حمال،  وذلك 
رف للبدر، وهذا اإمنا يتاأتي بكالم بعيد من  اخلا�سة العجيبة التي مل ُتعجَ

هذا النظم)86(.
ويبني اجلرجاين اأن ال�ستعارة تكون لإثبات ال�سفة الغريبة واحلالة 

التي هي مو�سع التعجب)87(.
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)4( يفرد الكاتبان الكالم عن الت�سخي�ض اأو الأن�سنة، وعن املجاز املر�سل 
يف ال�ستعارات الأنطولوجية لأنها من وجهة نظرهما هي ال�ستعارات 
التي ن�سّخ�ض فيها ال�سيء الفيزيائي كما لو كان �سخ�سًا. وقد �سيق 
الأمثلة  واأجلى يف  اأعم  وا�سعًا؛ حيث تظهر فكرة  التخ�سي�ض  هذا 
واملعنوي  املادي  ينبها عليها، وهي فكرة  الكاتبان مل  بها  اأتى  التي 
واللون  وال�سورة  املعنوي احلركة  ال�سيء  واإلبا�ض  بينهما،  والتحول 
فاعاًل،  متحركًا،  اأو  ملمو�سًا  ماديًا  �سيئًا  جتعله  التي  والتج�سيم 
موؤثرًا، ويت�سح ذلك يف الأمثلة 1 – 4، 6، 8 – 9، 12 – 15، يف املجازات 
– 26 يف املجازات الجتاهية، وظهر اأي�سًا   25  ،22 – الت�سورية، و17 

– 33 يف املجازات الأنطولوجية. يف الأمثلة من 27 
تعني  باأنها   metonymy)*( كلمة  ترجمة  يف  �سائع  خطاأ  هناك   )5(
يف  عليه  متفق  الأمر  بينما  العربية،  البالغة  يف  كناية  م�سطلح 
الآداب الأوربية اأنها تعني املجاز املر�سل يقول فيلربت Wilpert عن 
ذلك امل�سطلح »اإن لذلك ال�سم اأ�ساًل يونانيًا، وهو تبديل الأ�سماء، 
اأو تغيري ال�سم، وهو �سكل بالغي تبدل الكلمة الأ�سلية فيه بكلمة 
الزمني،  املحيط  يف  الأ�سلية،  بالكلمة  واقعية  عالقة  لها  ثانية 
اأو من خالل اخلربة«)88( ويبني مناذج  املكاين، ال�سببي، املنطقي 

خمتلفة من عالقات املجاز املر�سل، ويرى اأنه ميكن:
اأوًل: اأن ي�سري املنتجَج بدًل من الإنتاج.

ع بدًل من الخرتاع. املخرتجَ
املوؤلِّف بدًل من املوؤَّلف اأقراأ يف �سيلر.

اآلهة بدًل من جمالها، اأفروديت بدًل من احلب.
ال�سبب بدًل من النتيجة.

ثانيًا: املُْنتجَج بدل املُْنِتج مثاًل اإطالق اجلراح بدًل من ال�سهام.
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مادة ال�سناعة بدًل من املُ�سّنع، احلديد بدًل من اخلنجر.
مالك بدًل من املُلك       جارنا احرتق معناه بيته احرتق.

�سخ�ض بدًل من �سيء، �سابط بدًل من الكتيبة.
اأما م�سطلح الكناية ذاته فله م�سطلحات اأخرى لي�ض هذا جمال 

عر�سها)*(.
والآن:

تاأتي املجازات  نعود اإىل الت�ساوؤل الذي طرحناه من قبل؛ وهو هل 
الإدراكية يف لغة النا�ض اليومية فقط، بينما يخت�ض الأدباء باملجازات 
البالغية؟ وهل ميكن اأن تكون ن�سبة املجازات الإدراكية مقارنة بن�سبة 

املجازات البالغية مقيا�سًا ي�سنف به �سعر ال�ساعر؟.
تطبيقًا  الأ�سئلة  تلك  عن  اإجابة  البحث  من  الثاين  الق�سم  �سيكون 

على ن�سو�ض ال�ساعر اإبراهيم ناجي.
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املج�زات الإدراكية والبالغية
عند اإبراهيم ن�جي
الق�شم التطبيقي

�سين�سب العمل يف هذا الق�سم من البحث على حماولة الإجابة عن 
�سوؤال تتفرع منه جمموعة من الأ�سئلة وهو: هل كل املجازات التي ياأتي 
التي  الإدراكية  املجازات  اأن  اأم  متفردة؟  بالغية  جمازات  ال�ساعر  بها 
ت�سورية  واأفكارنا من جمازات  و�سلوكنا  تّكون جتاربنا  والتي  بها  نحيا 
وبناء عليه فهل ميكننا  ال�سعراء؟  �سعر  تاأتي يف  واأنطولوجية  واجتاهية 
لل�سعراء؛ �ساعر املجازات الإدراكية، و�ساعر املجازات  و�سع ت�سنيفني 
البالغية؟ وتكون الأوىل دللة على اعتيادية املجازات، والثانية دللة على 
مدى براعة ال�ساعر يف اخرتاعها؟ وهل ميكن اأن تقا�ض براعة ال�ساعر 
اأو عدمها بناء على الن�سبة املئوية الغالبة يف �سعره من هذه املجازات اأو 
تلك؟. وهل ميكن اأن ُي�سّنف ال�ساعر بناء على ما يغلب عليه من اأنواع 

املجازات الإدراكية يف �سعره؟.
 - الغمام  وراء  ديوانه  يف   - ناجي  اإبراهيم  ال�ساعر  اخرتت  وقد 
الغزل حتديدًا، وهو اجلزء  �سعر  املو�سوع؛ على  لهذا  منوذجًا تطبيقيًا 
الأكرب يف الديوان لأن بقية الديوان ق�سائد قليلة يف مو�سوعات متناثرة 
اأنطولوجية  الإدراكية؛  املجازات  ملا جاء يف ديوانه من  اأوًل:  و�ساأعر�ض 
البالغية  للمجازات  اأعر�ض  ثم  م�سرتكة،   - اجتاهية   - ت�سورية   -

الإبداعية.
وحتليل الأبيات �سيكون على النحو التايل: )1( بيان ما يف البيت 
�سلوكنا  ُتّكون  التي  املجازات  لتلك  الأ�سا�ض  هو  يكون  اإدراكي  بناء  من 
واأفكارنا وجتاربنا، )2( الإتيان بنموذج لن�سق ت�سوري ميكن اأن يندرج 
يف هذا البناء الإدراكي اأو يكون هو الفكرة العامة التي ينبثق منها البناء 
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واأفكارنا، مما جنده متواتًرا على  اأو معتقداتنا  الإدراكي يف مفاهيمنا 
األ�سنتنا يف حياتنا اليومية، و�ساأقت�سر على منوذج ت�سوري واحد حتى 

ل يت�سخم البحث.
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ونعر�ض الآن للمجازات التي ت�سرتك يف اأكرث من نوع من الإدراك، 
مع ذكر ال�سرتاك املجازي فقط دون حاجة لذكر مثال اعتمادًا على ما 
ذكرناه يف حتليل املجازات الإدراكية ال�سابقة من اأنطولوجية وت�سورية.
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ناجي  اإبراهيم  ديوان  لها يف  التي عر�سنا  الأبيات  وجدنا من خالل 
تلك املجازات الإدراكية وقد كانت كالآتي:
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لنتائج  ترجمتها  ميكننا  الإدراكية  املجازات  لهذه  الأرقام  هذه 
مفادها:

1 - اأن املجازات الإدراكية التي نحيا  بها والتي اأ�سبحت تّكون جزًءا من 
�سلوكنا وتفكرينا واأن�سطتنا ل تقت�سر على لغة النا�ض فقط، ولكنها 

اأي�سًا تكون جزًءا من �سعر ال�ساعر.
والت�سورية،  الأنطولوجية  بني  الإدراكية  املجازات  هذه  تنّوعت   -  2

والجتاهية وامل�سرتكة. 
3 - كانت الن�سبة الغالبة هي املجازات الأنطولوجية )104( مثال، وقد 
�سببًا  ات�ساع  من  تقدمه  وما  الأنطولوجية  املجازات  طبيعة  كانت 
لتجاربنا،  العقالين  التحليل  املجازات  تلك  قدمت  فقد  ذلك.  يف 
وقدمت النظر اإىل الأحداث والأن�سطة والإح�سا�سات والأفكار وكل 
و�سف  وقّدمت  كيانًا،  بو�سفه  الفيزيائي  املجال  يف  بنا  يحيط  ما 
وما  املر�سلة  واملجازات  الأفكار،  واأوعية  الأ�سباب  وتعيني  احلالت 
ا�ستخدامه  يف  ال�ساعر  ّنّوع  وقد  ثنائية  اإحاللت  من  فيها  يكون 
غلبة  للنظر  الالفت  لكن  لذلك،  وفقًا  الأنطولوجية  املجازات 
تعامل  ذلك  ويف�سر  والكيانات،  الأن�سنة  على  تقوم  التي  املجازات 
ال�ساعر مع مفردات احلياة حوله، وخلع مظاهر احلياة عليها؛ من 
�سوت، ولون، وحركة، واإح�سا�ض، اأو كيانات لها وجود مادي ُيح�ض، 
ت�سارك ال�ساعر اأحا�سي�سه املختلفة من حزن واأمل، و�سيق، اأو فرح 
و�سعادة وانطالق، فتوا�سيه يف الأوىل، وت�سعد معه يف الثانية، اأو قد 
تكون مظاهر احلياة هذه حوله هي ال�سديق اأو العدو كما ات�سح يف 
كل النماذج التي جاءت يف �سعر ناجي فهي دائمًا كائن حي يتحاور 

معه ويخلع عليه اأحا�سي�سه املختلفة.
4 - ميكننا اأن نحدد طبيعة ال�ساعر من الن�سب التي ي�ستخدم بها املجازات 
على  ي�سيطر  الذي  هو  العاطفي  فالجتاه  الأنطولوجية؛  الإدراكية 
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التي  الأنطولوجية  املجازات  قلة  من  ذلك  ويت�سح  ال�ساعر،  فكر 
واحدة(  )حالة  والأعمال  �سواهد(   4( الأ�سباب  لتعيني  جاءت 
القائمة  املجازات  ون�سبة  الن�سبة،  هذه  بني  الكبري  الفارق  ويت�سح 

على الأن�سنة والكيانات.
5 - جاءت املجازات الت�سورية اأقل من املجازات الأنطولوجية، اإذ كانت 
القول  ميكننا  بال�ساعر  الن�سبة  تلك  ربط  ويف   5:1 تقريبًا  الن�سبة 
البناء  التي تقوم على  ال�ساعر ل يكرث يف �سعره من املجازات  باأن 
الت�سوري يف ن�سق املجاز؛ لأن هذا الن�سق فيه قدر كبري من الإحالة 
العقلية، اأو اإعطاء راأي يف احلياة اأو حكم، وقد وجدنا ذلك يف اأ�سل 
البناء الت�سوري الذي ورد عند ال�ساعر، ومنه اأرقام ال�سواهد )1( 
ال�سمت اأبلغ من الكالم )2( احلب حياة )4( الظنون عك�ض الواقع 
)5( احلب باب للحياة )6( احلياة اأمامك )7( ال�سباب = القدرة 
على العمل )8( البكاء على ما فات ل يفيد )22( الفر�سة تاأتي مرة 

واحدة.
ال�ساعر  �سخ�سية  فهم  على  الت�سوري  الن�سق  جمازات  وت�ساعدنا 
الثمني  ال�سيء  ويرى  يحاربه،  له  عدًوا  الدهر  يرى  فهو  وقناعاته؛ 
قد  اخلرافات  واأن  يقتل  الهم  اأن  ويرى  عليه،  احل�سول  ي�سعب 
تريح؛ ولأن ال�ساعر لي�ض يف موقف عر�ض لآراء اأو اإعطاء لأحكام، 
من�سجمة  �سعره،  يف  ًا  �سجَ رجَ عجَ الت�سورية  املجازات  تلك  جاءت  فقد 
الجتاه  اأثبتت  التي  الأنطولوجية،  املجازات  من  تواتًرا  واأقل  معه، 
العاطفي عنده �سابقًا، واأيدتها الآن قلة املجازات الت�سورية عنده 

مرة اأخرى.
6 - ُمثلت املجازات الجتاهية عند ناجي، وقد كانت الن�سبة الأقل تواتًرا 
الأنطولوجية  باملجازات  مقارنة   7:1 ن�سبة  متثل  اإذ  �ساهًدا(   15(
تقريبًا، واإذا حاولنا ت�سنيف �سعر ال�ساعر اعتمادًا على ن�سق املجاز 
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اأنف�سنا  جند  فاإننا  حتت(  والوجداين  فوق،  )العقالين  الجتاهي 
حمللني كل الأبيات املوجودة يف الديوان تبعًا لهذا الت�سنيف؛ لأن 
العقل اأو العاطفة هما القا�سم امل�سرتك يف كل راأي، وكل وجهة نظر، 
وكل �سعور اأو اإح�سا�ض ي�سدر من الإن�سان، وكل قول اأو فعل منه اإمنا 
هو تعبري عن مدى تغليبه للعقل، اأو ميله للوجدان؛ ومن ثم مل نتبع 

هذه الفكرة - اإذ اإنها ميكن اأن تكون مو�سوع بحث بذاته.
خمتلفة  مواقف  عن  التعبري  يف  الجتاهية  املجازات  هذه  تنوعت   -  7
وال�سيخوخة،  والعاطفة   - وال�سعادة  والأمل  القوة  ال�ساعر من  عند 

وال�سياع وامل�ستقبل واملا�سي.
8 - قد ي�سرتك اأكرث من جماز اإدراكي يف ال�ساهد الواحد. وقد وجدنا 
اأمثلة ملجازات اأنطولوجية + ت�سور، واأنطولوجية + اجتاه. ولعل هذا 
ال�ساعر  فيها  يخلع  التي  والكيانات  الأن�سنة  لوجود  طبيعي  الأمر 
والجتاه،  والزمن  واملفهوم  واملعتقد  الفكرة  على  احلياة  مظاهر 
وهي التي تدعو اإىل ال�سرتاك مع املجازات الت�سورية والجتاهية 
ومما يوؤكد ذلك اأننا مل جند اأمثلة ل�سرتاٍك بني املجازات الجتاهية 

والت�سورية.
ال�ساعر  ونعر�ض الآن للمجازات البالغية الإبداعية لرنى ما عند 

منها وما �ست�سفر عنه من نتائج.
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ت�سفر املجازات البالغية يف ديوان الغمام لإبراهيم ناجي عن نتائج 
عدة منها:

1 - باملقارنة العددية بني املجازات الإدراكية، واملجازات البالغية عند 
الثانية )99(  التفوق الطفيف لالأوىل )104( على  ال�ساعر يت�سح 
التي  املجازات  يف  يتو�سط  ال�ساعر  اأن  على  الن�سبة  هذه  وتدلنا 
اأ�سبحت جزًءا من جتاربنا  ياأتي بها بني املجازات الإدراكية التي 
ون�ساطاتنا و�سلوكنا اليومي، وبني املجازات البالغية الإبداعية التي 
يتفرد بها ال�ساعر. ويدل ذلك على قرب ماأتى جمازات ال�ساعر يف 
جزء كبري منها يفوق املجازات الإبداعية املتفردة التي يخت�ض بها 

ال�ساعر.
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وبيان مدى  ال�ساعر  البالغية عند  املجازات  تلك  ت�سنيف  2 - ميكننا 
التدرج يف �سياغتها لنجد اأنها جاءت على النحو التايل:

الإ�سافة ملا مل ي�سف له / اأو �سفة تخالف ما ا�ستقر يف الأذهان   اأ - 
للمو�سوف.

لغتنا  يف  ا�ستقرت  التي  اللغوية  املجازات  تلك  هناك  كانت  واإذا 
اأو بطن اجلبل، اإىل اآخره مما يكرث يف  وتعامالتنا مثل رجل الكر�سي، 
حياتنا ول ننتبه اإىل جمازيته لأنه قد ا�ستقرت يف ال�ستعمال احلقيقي 
للغة » الذي اأ�سبح جزًءا اأ�سا�سيًا من اللغة ولي�ست جمرد زخارف«)82(، 
هو  بها  يخـت�ض  املجـازات  تـلك  من  مبجموعـة  يـتفرد  مل  ال�ساعر  فاإن 
غري  اإليـه  مب�سـاف  وذلك  حوله،  بالأ�سـياء  واإح�سـا�سه  روؤيته  يف  وحـده 
معـهود ول معروف لأحد اإل لل�ساعر فقط، اأو ب�سفة تخالف ما ا�ستقر يف 

اأذهاننا للمو�سوف من �سفات؛ ومن ذلك ما جنده يف ال�سواهد:
1 - �سداأ احلوادث – خاطري امل�سقول.

2 - ظل الوفاء

5 - الهوى ال�سامت.

8 - فجر جمالك.

11 - اجلمال املطرق الراأ�ض.

12 - موطن احل�سن.

15 - اأقدام الزمن - خطى الوحدة.

18 - الدمع حلن – ال�سعر ناى.

22 - طيف ال�سنك.

26 - ظل ال�سبا – العمر الق�سيب.

37 - فم الدهور.
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42 - اأعني الفلك.

47 - اأفق الأوهام.

53 - ريح الر�سا.

61 - هيكل احل�سن املبارك.

64 - الظلمة اخلر�ساء.

73 - �سوق املنى - �سوق الهموم.

79 - جوف الليايل.

84 - تهلل الفجر - اأّنة النهر - حزن ال�سم�ض.

89 - املرح القد�سي.

 ب - الت�شبيه:
به  وامل�سبه  امل�سبه  بني  عالقة  باإقامة  الت�سبيهات  تلك  و�ستخت�ض 
عالقات  يف  لذلك  وترجمته  به  املحيط  للعامل  ال�ساعر  روؤية  من  نابعة 
وجدانية خا�سة به اأي اأنها يف لغته هو فقط دون اأن تكون يف املجازات 
التي نتعامل بها يف حياتنا والتي اأ�سبحت جزًءا منها اأو هي مثلما يقول 
اإليه  يت�سرع  ل  مما  ال�سيء  من  املق�سود  ال�سبه  يكون  »اأن  اجلرجاين 
ه به،  اخلاطر ول يقع يف الوهم عند بديهة النظر اإىل نظريه الذي ُي�سبَّ
لٍى للنف�ض عن ال�سور التي تعرفها وحتريك للوهم  ر وفجَ بل بعد تثبُّت وتذكُّ
املجازات  ومنها   .)83( منه  غاب  ما  وا�ستح�سار  ذلك  ا�ستعرا�ض  يف 

.86  ،81  ،80  ،62  ،58  ،51  ،41  ،23  ،17 البالغية 10، 

 ج - املج�ز املر�شل:
ا�ستعر�ض  ما  اأي�سًا  ال�ساعر  به  يخالف  واحٍد  �ساهد  يف  اأتى  وقد 

الأذهان ويف ال�ستعمال اللغوي حيث قال يف ال�ساهد )171(:
86 - ي�رب! قد وهت الع�ش� وا�شت�أثرت            غري اللــــي�يل ب�لقـــــوى البــــــ�ع
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 د - ال�شور ال�شتع�رية:
اإىل  ال�ساعر  عند  جاءت  التي  ال�ستعارية  ال�سور  تق�سيم  وميكن 

ق�سمني:
الق�سم الأول: تت�سم فيه ال�ستعارات بالب�ساطة وال�سهولة يف تكوين 
اخلا�سة  لروؤيته  متفردة  كونها  برغم  حوله،  املدركات  من  لها  ال�ساعر 

لتلك املدركات، ومنها مثاًل:
9 - دار اأحالمي و�شبى لقيتن�                يف جمود مثلم� تلقى اجلديد

 ،18  ،17  ،16  ،15  ،8  ،7  ،4  ،2  ،1 ال�سواهد:  الق�سم  اإىل هذا  وي�ساف 
 ،61  ،60  ،56  ،49  ،48  ،45  ،44  ،42  ،38  ،36  ،35  ،32  ،28  ،26  ،25  ،24  ،20  ،19

 ،94  ،93  ،92  ،91  ،89  ،88  ،86  ،85  ،84  ،83  ،81  ،80  ،79  ،78  ،73  ،68  ،67  ،64

.97  ،96  ،95

والإبهار  والبتكار  الندرة  على  الق�سم  هذا  يعتمد  الثاين:  الق�سم 
والغرابة)172( يف ال�سور ال�ستعارية ومنها قول ال�ساعر يف ال�ساهد )6(:

6 - يتم�شى ال�شقم يف قلب الأجْل             واأراين لـــك م� وفيـــُت ديــــني

 ،10  ،6  ،3 ال�سواهد  النوع من ال�سور ال�ستعارية  اإىل هذا  وي�ساف 
 ،47  ،46  ،43  ،40  ،39  ،37  ،34  ،33  ،31  ،30  ،29  ،27  ،22  ،21  ،14  ،11  ،13  ،12

 ،77  ،76  ،75  ،74  ،72  ،71  ،70  ،69  ،66  ،65  ،63  ،62  ،59  ،57  ،54  ،52  ،51  ،50

.99  ،98  ،87  ،82

ال�ستعارية  ال�سور  �سنجد  ال�ستعارية  لل�سور  العددية  وباملقارنة 
البعيدة  ال�ستعارية  ال�سور  بينما  �سورة،   )49( واأربعني  ت�سعًا  القريبة 

ثالثًا واأربعني )43( �سورة فقط.
- ت�سهم النتيجة ال�سابقة - يف زيادة ال�سور ال�ستعارية القريبة عن   3

ال�سور ال�ستعارية البعيدة عن ال�ساعر - ت�سهم يف تاأكيد النتيجة 
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التي تو�سلنا اإليها �سابقًا من دللة زيادة ن�سبة املجازات الإدراكية 
يجعلنا  ماأتى جمازاته مما  البالغية يف قرب  املجازات  عنده عن 
ن�سنف �سعر ال�ساعر نف�سه باأنه يف معظمه تاأتى �سوره املجازية من 
األ�سنتنا ويف حياتنا اليومية وتكون جزًءا  املجازات التي تدور على 
ال�ساعر  بطبيعة  ذلك  ويرتبط  احلياتية،  وتعامالتنا  اأن�سطتنا  من 
التي ل متيل اإىل الإغراق يف الرتكيب اأو ال�سعي وراءه بو�سفه �سنعة، 
ولكنه يف معظمه ي�سدر عن طبع غري متكلف، يتكون يف كثري منه 

من املجازات التي نحيا بها.
- باإ�سافة النتائج التي تو�سلنا اإليها يف ت�سنيف املجازات الإدراكية   4

عند ال�ساعر؛ من غلبة املجازات الأنطولوجية - وحتديدًا الأن�سنة 
ما  يتاأكد  الإدراكية  املجازات  من  غريها  على   - فيها  والكيانات 
تو�سلنا اإليه يف حتليلنا للمجازات البالغية عنده من غلبة الجتاه 

العاطفي على الجتاه العقلي، وغلبة الطبع على ال�سنعة.
- لعله الآن اأمكننا تطويع الدرا�سة التي قام بها جورج لكوف ومارك   5

بها  نحيا  التي  املجازات  درا�سة  عند  بها  الوقوف  وعدم  جون�سن 
التي نحكم  املعايري  بو�سفها معيارًا من  ال�ستفادة منها  بل  فقط، 

بها على �سعر ال�ساعر وت�سنيفه.
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اخل�متة واأهم النت�ئج

بعد عر�سنا للبحث ميكننا اأن نخل�ض اإىل النتائج التالية:
)1( اأن ما ينادى به علم الدللة الإدراكي من اأن معنى املفردة ل يكون 
اإىل  ي�سري  واإمنا  احلقيقي،  العامل  يف  عالقة  اأو  كيان  اإىل  اإ�سارة 
مفهوم يف العقل اأو الذهن مبني على خربات مع هذا الكيان اأو تلك 

العالقة هو اأمر واقع يف لغتنا.
)2( ت�سدق روؤية لكوف وجون�سن يف اأن جزًءا من ن�سقنا الت�سوري اإمنا 
هو مبنى على املجازات الإدراكية التي تظهر يف ال�ستعمالت اللغوية 
اليومية العادية فتظهر يف �سلوكنا وتفكرينا واأن�سطتنا اليومية من 

خالل الأمثلة التي اأتيا بها.
القدمية؛ حيث  العربية  البالغة  الفكرة جديدة على  )3( مل تكن هذه 
للت�سبيه  يعر�ض  وهو  471هـ(  )ت  اجلرجاين  عبدالقاهر  حتدث 
ي�سيع  تاأمله، وحدة خاطره، ثم  حينما يكون لطيفًا مو�سومًا بحدة 

ويت�سع وُيذكر وي�سهر حتى يخرج اإىل حد املبتذل.
كيف  وبني  املجازات  دورة  يف  متكاملة  للفكرة  اجلرجاين  عر�ض   )4(
اأن ال�ستعمال املجازي يق�سى زماًنا بطراءة ال�سباب وجدة الفتاء 
بعده  لي�سبح  التحول  ويق�سي فرتة  وي�سيع  يعرف  ثم  املنيع،  وعزة 

من ال�سايع املبتذل.
اأ�سلها  يف  هي  الإدراكية  املجازات  باأن  القول  اأمكننا  هذا  وعلى   )5(
ال�سهولة  اإىل  وحتولت  ومنعتها  عزتها  فقدت  بالغية  جمازات 

وال�سيوع.
)6( مل تقت�سر املجازات الإدراكية على لغة احلياة اليومية بني النا�ض 

فقط لكننا وجدنا ن�سبة كبرية منها يف �سعر ناجي.
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اإىل  التو�سل من خالل حتليل املجازات الإدراكية عند ناجي  اأمكننا   )7(
ت�سورية واجتاهية، واأنطولوجية، اإىل اإبراز غلبة املجازات الأنطولوجية 

حيث زادت عن الأوىل بن�سبة 5:1، وعن الثانية بن�سبة 7:1.
الأنطولوجية على  الأن�سنة والكيانات يف املجازات  )8( غلبت جمازات 
الذي  العاطفي  الجتاه  غلبة  ا�ستنتاج  معه  ميكننا  مما  غريها 
ي�سيطر على ال�ساعر، والذي اأكده اأي�سًا قلة املجازات الأنطولوجية 
التي جاءت لتعيني الأ�سباب والأعمال واأكد ذلك اأي�سًا قلة املجازات 
نوًعا  الأوىل  ت�ستدعي  حيث  الأنطولوجية  املجازات  عن  الت�سورية 
العقلية  الإحالة  من  قدر  فيه  املجاز  ن�سق  الت�سوري يف  البناء  من 

ينايف طبيعة ال�ساعر.
)9( اأكدت املجازات الت�سورية طبيعة ال�ساعر العاطفية فيما خرجنا به 
من اأ�سل البناء الت�سوري الذي ورد عنده من مثل: ال�سمت اأبلغ من 

الكالم، احلب حياة، احلب باب للحياة... اإلخ.
عند  البالغية  املجازات  عن  الإدراكية  املجازات  ن�سبة  زادت   )10(
ال�ساعر بن�سبة طفيفة اإذ كانت يف الأوىل 104 �ساهد، والثانية 99 

�ساهًدا.
)11( تنوعت املجازات البالغية عند ال�ساعر ما بني الإ�سافة اإىل ما ل 
ي�ساف اإليه، اأو �سفة تخالف ما ا�ستقر يف الأذهان للمو�سوف اأو 
القريبة )49(  ال�ستعارات  زادت  وقد  ال�ستعارات  اأو  الت�سبيهات 
�ساهًدا على ال�ستعارات البعيدة )43( �ساهًدا وهو ما يوؤكد طبيعة 

ال�ساعر العاطفية ال�سل�سة التي ل متيل اإىل التعقيد.
)12( ميكن ا�ستخدام روؤية لكوف وجون�سن لت�سنيف ال�سعر وال�ساعر 

وعدم اقت�سارها على لغة احلياة اليومية فقط.
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الهوام�س

)1( About Cognitive Linguistics، Historical Background، P.1 www.
cognitivelinguistics.org/cl.shtml-3/11/1427.

اأ�سا�سية  اأن يكون نقطة تركيز  اأنه يجب  اللغة، وراأوا  )*( اهتم هوؤلء اللغويون باملعنى يف 
يف الدرا�سة حيث اإن بناءات علم اللغة Linguistic Structures تخدم عملية التعبري 
عن املعاين، وبالتايل فاإن ر�سم خمطط بني املعنى وال�سيغة Form، هو هدف اأ�سا�سي 
ب�سدة  مرتبطة  تكون  هذه  النظر  لوجهة  وفقًا  اللغة،  علم  �سيغ  اللغة،  علم  لتحليل 
ببناءات علم دللة الكلمات يف اللغة Semantic Structures، والتي ُبنيت تلك ال�سيغ 

للتعبري عنها، انظر ال�سابق.
ال�سابق، �ض:1.  )2(
ال�سابق، �ض:1.  )3(

)4( About Cognitive Linguistics.

)*(   راجع يف ذلك جون ليونز: نظرية ت�سوم�سكي اللغوية: ترجمة وتعليق د. حلمي خليل، 
اأي�سًا: مي�سال زكريا:  – 1995 وانظر  – دار املعرفة اجلامعية  29 وما بعدها  �ض: 
ق�سايا األ�سنية تطبيقية، درا�سات لغوية اجتماعية – نف�سية – مع مقارنة تراثية �ض: 

93 وما بعدها – دار العلم للماليني – بريوت – الطبعة الأوىل – يناير 1993م.

)5( About Cognitive Linguistics P. 2

نف�سه.  )6(

نف�سه.  )7(
)8( Cognitive Semantics www.answers.com/topic/cognitive-

semantics-1.3/11/1427.
نف�سه.  )9(
نف�سه.  )10(
نف�سه.  )11(
نف�سه.  )12(
نف�سه.  )13(

)14( Cognitive Linguistics from wikipedia. The free encyclopedia. en. 
Wikipedia، org/wiki/Cognitive_Linguistics.
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جورج لكوف ومارك جون�سن: ال�ستعارات التي نحيا بها �ض: 5 – ترجمة عبداملجيد   )15(
جحفة – دار توبقال للن�سر – الدار البي�ساء – املغرب – الطبعة الأوىل 1996.

نف�سه، �ض: 12.  )16(
نف�سه،  )17(

)*(    هناك خالف بني املعرفة يف الطرح التجريبي، ويف الطرح املو�سوعي؛ ويوجد التبا�ض 
فيما ُعرف بالبعد املعريف، لأنه قد يعني اأي �سيء له عالقة بالب�سر، وقد يدخل فيه 
اأي �سيء، ويخرج منه اأي �سيء – راجع لكوف وجون�سن – ال�ستعارات التي نحيا 

.11 – بها، �ض: 9 
املزيني، �ض:  بن قبالن  املعرفة، ترجمة حمزة  وم�سكالت  اللغة  ت�سوم�سكي:  ناعوم   )18(

15، دار توبقال للن�سر، الدار البي�ساء، املغرب، الطبعة الأوىل، 1990م.

)19( Jackendoff، Ray. )1983(، Semantics and cognition، P: 3. MIT press، 
Cambridge، Massachusetts Landon، England.

ال�ستعارات التي نحيا بها �ض: 5.  )20(
نف�سه، �ض: 6.  )21(

نف�سه،  )22(
نف�سه،  )23(
نف�سه،  )24(

عبداملجيد جحفة: مدخل اإىل الدللة احلديثة، �ض: 49 – دار توبقال للن�سر – الدار   )25(
البي�ساء – املغرب – الطبعة الأوىل، 2000م.

ال�ستعارات التي نحيا بها، �ض: 6.  )26(
عبداملجيد جحفة: مدخل اإىل الدللة احلديثة، �ض: 50.  )27(

نف�سه،  )28(
نف�سه،  )29(
نف�سه،  )30(
نف�سه،  )31(

 – – ا�ستانبول  356. حتقيق هـ. ريرت  اأ�سرار البالغة، �ض:  )32( عبدالقاهر اجلرجاين: 
مطبعة وزارة املعارف، 1954م.

.326 – نف�سه، �ض: 325   )33(
 ،359 – اأبو يعقوب يو�سف بن اأبي بكر بن حممد ال�سكاكي: مفتاح العلوم، �ض: 358   )34(
دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان. الطبعة الأوىل، 1403هـ / 1983م – الطبعة 

الثانية، 1407هـ / 1987م.
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.360 – نف�سه، �ض: 359   )35(
علي اأحمد الديري: جمازات بها نرى، �ض: 21، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر   )36(
– كتاب البحرين الثقافية – مملكة البحرين – وزارة الإعالم – الثقافة والرتاث 
الأوىل،  الطبعة   – والتوزيع  للن�سر  الفار�ض  دار   – الأردن  يف  التوزيع   – الوطني 

2006م.

 George Lakoff and Mark Johnson. )1980( ، Metaphors We Live :انظر  )37(
.By P: 3، The University of Chicago Press، Chicago and London

)38( Ibid، P: 7 – 8.

.Ibid، P: 14  :انظر     )*(
.Ibid، P: 8 )39(  ال�ستعارات التي نحيا بها،  �ض: 26 

.Ibid، P: 12 – 13 :انظر  )40(
)41( Ibid، P: 14

)42( Ibid، P: 14

)43( Ibid، P: 14  ، 25

)44( Ibid، P: 14

)45( Ibid، P: 15

)46( Ibid، P: 15 – 16 – 17.

)47( Ibid، P: 19

Ibid، P: 25  وانظر اأي�سًا ال�ستعارات التي نحيا بها �ض: 45.  )48(
)49( Ibid

)50( Ibid

)51( Ibid، P: 26

)52( Ibid، P: 26 – 27

)53( Ibid، P: 27

)54( Ibid، P: 27

)55( Ibid، P: 29

)56( Ibid، P: 30

)57( Ibid
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)58( Ibid

)59( Ibid

)60( Ibid، P: 30 – 31

( املكتبة الإ�سالمية،  ِرهجَ )*(   املراأة الورهاء: اخلرفاء، انظر املعجم الو�سيط، ج2، مادة )وجَ
1960م.  / ا�ستانبول – تركيا – 1380 

عبدالقاهر اجلرجاين: اأ�سرار البالغة، �ض: 174.  )61(
نف�سه،  )62(
نف�سه،  )63(

.33 – نف�سه، �ض: 32   )64(
نف�سه، �ض: 29.  )65(

اأبو احل�سن علي بن عي�سى الرماين: النكت يف اإعجاز القراآن، �ض: 75، �سمن ثالث   )66(
ر�سائل يف اإعجاز القراآن للرماين واخلطابي وعبدالقاهر، حتقيق حممد خلف اهلل، 

حممد زغلول �سالم – دار املعارف – م�سر.
الثانية،  الطبعة   – الأندل�ض  دار   ،131 �ض:  الأدبية،  ال�سورة  نا�سف:  م�سطفى   )67(

1401هـ - 1981م.

– 80، دار  عبدالإله �سليم: بنيات امل�سابهة يف اللغة العربية مقاربة معرفية، �ض: 74   )68(
توبقال للن�سر – الدار البي�ساء – املغرب – الطبعة الأوىل، 2001م.

          وقد تناول الباحث يف بحثه ا�ستثمار الطفل ملراحل حياته الأوىل من املخزون املبكر 
يرون  الذين  التكوينية  املدر�سة  واأ�سحابه يف  بياجيه  فكرة  يخالف  بذلك  وهو  لديه 
اأن القيا�ض وعقد املقارنات حتتاج اإىل منو ذهني ل يتمكن منه الطفل اإل اإذا جتاوز 
فكرة  وهي  عنده،  ال�سطرارية  ال�ستعارة  م�سمي  فكان  احل�سية،  العمليات  مرحلة 
جيدة ملجال خ�سب ي�ستحق الدرا�سة، ويرى الباحث اأن احُلب�سة الدللية املوؤقتة هي 
عاين  الذي  الطفل  منها ذلك  باأمثلة  واأتى  نة،  ت�سميات خُمزَّ �سحب  اإىل  توؤدي  التي 
عملية ذبح الأ�سحية و�سلخها ف�ساح: "اأتخلعون مالب�سه؟" ولعلي اأ�سيف اإىل ذلك 
"اإن الديك عنده ُكحة،  ما �سمعته من ذلك الطفل الذي �سمع �سياح الديك فقال: 
اعطوه دواء" والذي قال حينما راأى الدجاجة بعد اأن نظر اإىل اأرجلها: "الدجاجة 

ت�سمي حافية".
)69( George Lakoff and Mark Johnson: Metaphors We Live By، P: 37.

)70( Ibid، P: 33

)71( Ibid
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– 99، دار توبقال للن�سر – الدار البي�ساء – املغرب  يف البالغة واملعجم، �ض: 98 
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نف�سه، �ض: 12.  )116(

.19 – نف�سه، �ض: 14   )117(

.25 – نف�سه، �ض: 21   )118(
نف�سه، �ض: 27.  )119(
نف�سه، �ض: 33.  )120(
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نف�سه، �ض: 98.  )121(
نف�سه، �ض: 105.  )122(
نف�سه، �ض: 121.  )123(
نف�سه، �ض: 171.  )124(
نف�سه، �ض: 178.  )125(

نف�سه، �ض: 12.  )126(
.17  ،14 – نف�سه، �ض: 13   )127(

نف�سه، �ض: 33.  )128(

نف�سه، �ض: 60.  )129(
نف�سه، �ض: 110.  )130(
نف�سه، �ض: 111.  )131(
نف�سه، �ض: 114.  )132(
نف�سه، �ض: 120.  )133(

.169 – نف�سه، �ض: 168   )134(
نف�سه، �ض: 11.  )135(
نف�سه، �ض: 14.  )136(

.25 نف�سه، �ض: 22،   )137(
نف�سه، �ض: 105.  )138(
نف�سه، �ض: 110.  )139(
نف�سه، �ض: 111.  )140(
نف�سه، �ض: 114.  )141(

.12 – نف�سه، �ض: 11   )142(
.19  ،18  ،15 نف�سه، �ض: 13،   )143(

.26  ،25  ،24  ،23  ،22 نف�سه، �ض: 21،   )144(
نف�سه، �ض: 28.  )145(
نف�سه، �ض: 30.  )146(
نف�سه، �ض: 32.  )147(
نف�سه، �ض: 38.  )148(
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نف�سه، �ض: 60.  )149(
.71  ،70  ،69 نف�سه، �ض: 68،   )150(

.74 نف�سه، �ض: 73،   )151(
.84  ،83  ،82  ،81  ،80  ،78 نف�سه، �ض: 75،   )152(

.90 – نف�سه، �ض: 89   )153(

.94 – نف�سه، �ض: 93   )154(
.98 نف�سه، �ض: 97،   )155(

.103 نف�سه، �ض: 102،   )156(

.106 نف�سه، �ض: 105،   )157(
نف�سه، �ض: 109.  )158(

.116 نف�سه، �ض: 115،   )159(

.120 نف�سه، �ض: 118،   )160(
.125  ،124  ،121  ،120 نف�سه، �ض: 119،   )161(

نف�سه، �ض: 142.  )162(

نف�سه، �ض: 147.  )163(
.156 نف�سه، �ض: 155،   )164(

نف�سه، �ض: 170.  )165(
.187  ،185 نف�سه، �ض: 184،   )166(

.195 نف�سه، �ض: 189،   )167(

.226 نف�سه، �ض: 225،   )168(
نف�سه، �ض: 229.  )169(

)*(    اعتمدت يف هذا التق�سيم على املفهوم ال�سائد عند العرب يف عمود ال�سعر من القرب 
اأحمد  علي  اأبو  انظر:  له،  وامل�ستعار  منه،  امل�ستعار  اأو  به،  وامل�سبه  للم�سبه  البعد  اأو 
اأمني،  اأحمد  ن�سره   ،9/1 بن حممد بن احل�سن املرزوقي: �سرح ديوان احلما�سة جـ 

عبدال�سالم هارون، دار اجليل – بريوت – الطبعة الأوىل، 1411هـ - 1991م.
)*(     ل يقوم عملنا هنا على التحليل، لكنه يقوم على الت�سنيف الذي ي�ساعدنا يف الو�سول 

اإىل النتائج التي يقوم عليها مو�سوع البحث.
�سوزان  اإعداد وحترير  امل�سريي،  د. عبدالوهاب  امل�سريي، حوارات مع  عبدالوهاب   )170(

حريف، دار الفكر، دم�سق. وهو خمطوط هدية من املوؤلف ملا ين�سر بعد.
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ا�ستانبول:   – ريرت  هـ.  حتقيق   ،144 �ض:  البالغة  اأ�سرار  اجلرجاين:  عبدالقاهر   )171(
مطبعة وزارة املعارف، 1954م.

)172(  ويذكر اجلرجاين ما يكون من خا�سى ال�ستعارة ونادرها حيث يقول: »اأفال ترى اأنك 
ل كقولنا: »راأيت اأ�سًدا، ووردت بحًرا، ولقيت بدًرا«  جتد يف ال�ستعارة العامي املُْبتجَذجَ
يَّ النادر الذي ل جتده اإل يف كالم الفحول، ول يقوى عليه اإّل اأفراُد الرجال،  واخلا�سجَ
بديع  »ومن  قوله:  اآخر  مثال  يف  يذكر  ثم  الأباِطُح...  املجٍَطّي  باأعناق  و�سالت  كقوله: 
ال�ستعارة ونادرها، اإل اأن جهة الغرابة فيه غري جهتها يف هذا...« انظر عبدالقاهر 
– 74 – قراأه وعلق عليه حممود حممد �ساكر،  اجلرجاين: دلئل الإعجاز، �ض: 73 

مكتبة اخلاجني – القاهرة – مطبعة املدين، 1984م.
          ويتحدث اأي�سًا طه ح�سني عن البتكار يف ال�سورة فيقول: »فاأي قيمة لل�سعر املُبتكر 
اأن تعجب لهذه  اإىل  رك  طُّ �سِْ وتجَ ُيْبهُرك  اأن يخرتع لك من ال�سور ما  اإذا مل ي�ستطع 
– دار   173 �ض:  والنرث،  ال�سعر  حديث  من  ح�سني:  طه  انظر  اجلديدة«.  ال�سورة 

املعارف مب�سر.
          وتتفق اآراء النقاد والباحثني على اأن ال�ستعارة تكون �سورة فنية »تتجلى فيها عبقرية 
روؤيته  خالل  من  الأ�سياء  بني  اخلفية  العالقات  عن  الك�سف  يف  الإبداعية  ال�ساعر 
لبالغتنا  نقدية  روؤية  ال�سعري،  الت�سوير  قا�سم:  ُح�سني  عدنان  انظر:  اخلا�سة«. 

العربية، �ض: 109، مكتبة الفالح – الكويت – الطبعة الأوىل، 1408هـ - 1988م.



• وكالة التوزيع الردنية )ارامك�ض ميديا(
�سندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة الأردنية الها�سمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�س�سة الأهرام للتوزيع
14 �سارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�سر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�سندوق بريد 2007

دبي- دولة الأمارات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�س�سة الأيام/ مكتبات الأيام
�سندوق بريد 3262

املنامة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�سر والتوزيع والإعالن
�سندوق بريد 1107

�سنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�ض: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�سركة املتحدة لتوزيع ال�سحف
�سندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�سركة التون�سية لل�سحافة )�سوترب�ض(
3 نهج املغرب

�ض.ب 719
تون�ض 1000 - اجلمهورية التون�سية

تلفون:  216-71-322499+

• �سركة الظالل للن�سر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�س�سة العروبة التجارية املحرتمني
�سارع حارثة بن �سهل �ض. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�سركة ال�سريفية للتوزيع وال�سحف )�سو�سرب�ض(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �سان 

�سات�ض
�سندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�ساء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�سركة ال�سورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�سق – اجلمهورية العربية ال�سورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�سعودية
- كنوز املعرفة - جدة �سارع ال�ستني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�سرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�ض

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي





جـــــــــــــذور

قيمة ال�شرتاك يف - جذور

البلـــــد

ال�سعودية
الإمارات

قطر
البحرين
م�سقط
الكويت
اليمن

* ال�سعودية ودول اخلليج العربي
* الأفراد يف الوطن العربي

* الأفراد خارج الوطن العربي
* املوؤ�س�سات كافة

)120( رياًل اأو ما يعادلها
)40( دولرًا
)45( دولرًا
)60( دولرًا

تر�سل قيمة ال�سرتاك على عنوان النادي �ض.ب 5919 جدة 21432 فاك�سميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 10 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

الأردن
م�سر
املغرب
تون�ض
�سوريا
لبنان

20 ريالت

15 درهمًا

15 رياًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 رياًل

2 دينار
10 جنيهات

25 درهمًا

ديناير  3

100 لرية

3 دولرات

البلـــــد ال�سعرال�سعر
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